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ونحن  معها،  حترتق  فقلوبنا  حتتترتق،  وحدها  غزة  لي�ست 

�سالمي املريع عن ن�رصة جادة توقف  ن�سعر بالعجز العربي والإ

بهر  وقد  باأكمله،  فل�سطني  �سعب  الهمجي على  العدوان  هذا 

مواجهة  على  واإ�تتترصاره  العظيم،  ال�سعب  هتتذا  �سمود  العامل 
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ذعان، والر�سوخ للظلم الذي مل ت�سهد  الحتالل، وعلى رف�ض ال�ستكانة والإ

الب�رصية يف تاريخها مثياًل له.

وائل، وامل�سلمون الذين حرروا  قحاح، هم امل�سيحيون الأ واأهل غزة العرب الأ

بالد ال�سام، ولهم يف غزة تاريخ يعود اإىل اآلف ال�سنني، فقد مرت  على غزة 

جيو�ض املحتلني من كل �سنف وعرق، وقاوم اأهلها الغزاة، ومتر�سوا يف  الدفاع 

عن اأر�سهم، وكانوا يحررونها ب�سخاء ما يبذلون من دماء يهبونها للوطن، و 

لقد عرفت غزة يف تاريخنا العربي با�سم غزة ها�سم ن�سبة اإىل عبد مناف الذي 

مات يف غزة ودفن فيها، وقيل اإنه اأول من �سن رحلة ال�ستاء وال�سيف، ويحفظ 

ذكراه م�سجد ال�سيد ها�سم القريب من امل�سجد العمري ال�سهري الذي يعترب 

اأعرق م�سجد يف املدينة، وقد �سمي العمري تخليدًا لذكرى فاحت غزة اخلليفة 

الفاروق عمر بن اخلطاب )ر�ض( ويف امل�سجد العمري مكتبة �سخمة ت�سم 

داب والفنون، ويقول  عددًا كبريًا من املخطوطات النادرة يف خمتلف العلوم والآ

املوؤرخون اإن مكتبة جامع الظاهرية، اأ�س�سها الظاهر بيرب�ض الذي اأحب غزة 

واأهلها، وبنى فيها امل�ساجد والزوايا واملكتبات والبيمار�ستانات )امل�سايف( وت�سم 

املكتبة العمرية  ما يزيد على ع�رصين األف كتاب،  وت�سهد بغزارة م�ساهمة اأهل 

داب، ويحفل كتاب ال�سيخ عثمان م�سطفى الطباع  غزة يف ميادين العلوم والآ

�سالمي هم  عزة يف تاريخ غزة( باأ�سماء �سهرية يف تاريخنا الثقايف الإ )اإحتاف الأ

مة، ولعل اأبرزهم واأعظمهم تاأثريًا  من اأهل غزة وقد باتوا من كبار علماء الأ

مام ال�سافعي، وتبدو العودة اإىل كتاب ) ال�سيخ  يف حياة امل�سلمني اإىل اليوم الإ
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الطباع(  هامة ملن يريد تعرفًا اأعمق اإىل تاريخ غزة، فهذا املوؤرخ الغزي ترك 

لنا اأهم مرجع عن غزة، مل يتوقف فيه عند تاريخها القدمي، اإمنا مر على 

تاريخ جمتمعها املعا�رص كذلك، فقد جعل كتابه يف اأربعة جملدات يتحدث 

يف اأولها عن تاريخ غزة يف الع�سور القدمية حتى العهد اململوكي، ويف ثانيها 

يتابع البحث حتى نهاية العهد العثماين وبداية عهد النتداب الربيطاين، 

لكن  حتتتاف،  الإ كتاب  البحث يف غري  �ساء  ملن  املعلومات متوفرة  وتبدو هذه 

الف�سل الهام للباحثني الجتماعيني يف امل�ستقبل هو الف�سل الثالث الذي 

�سالمي  يتحدث فيه عن عائالت غزة واأن�سابها املت�سلة بالتاريخ العربي والإ

ات�ساًل وثيقًا، وقد بات كتابه يف هذا الباب املرجع الوحيد، ويف املجلد الرابع 

عيان من جنباء غزة وقد ترجم ملئتني  يعرفنا ال�سيخ الطباع اإىل تراجم الأ

اأنه  ولو  م،  الطباع عام 19�0  ال�سيخ  تويف  وقد  �سخ�سية هامة،  واأربتتع ع�رصة 

بطال غزة الذين ي�سدون اليوم اأ�رص�ض عدوان تعر�ست له  ن لرتجم لأ حي الآ

مة، وقد برز منهم رجال �سيذكرهم التاريخ بو�سفهم اأبطال اأمة، ورجال  الأ

موا مالحم من ال�سجاعة النادرة، وقد ع�سنا عظمة ما قدمه ال�سهيد  تاريخ قدَّ

الكبري ال�سيخ اأحمد يا�سني من اأمثولة بطولة حني بات هذا الرجل املري�ض 

�رصائيل، حتى ا�سطر �سارون اأن يق�سفه بال�سواريخ وهو على  املقعد مرعبًا لإ

باب امل�سجد ويف مقعده املتحرك.

جيال ال�سابة بتاريخ غزة، فاإن تاأملوا كم مرة  اإننا مطالبون باأن نعّرف الأ

ثقتهم  كتتربت  الحتتتتتالل،  دحتترت  متترة  وكتتم  التاريخ،  تعر�ست لالحتالل عرب 
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ب�سعبهم الفل�سطيني، وبقدرته على الدفاع عن اأر�سه، و�ست�ساف هذه الغزوة 

�رصائيلية اإىل قائمة الغزاة واملحتلني، و�ستكون لها خ�سو�سية  ال�سهيونية الإ

عابرة يف  �ستبقى  زمنها  طتتال  واإن  ولكنها  جتتترام،  الإ متتعتتان يف  والإ الوح�سية 

تاريخ غزة العريق، ف�سارعها الطويل الذي يخرتق املدينة، �سار فيه من الغزاة 

الع�رصات من القادة الذين دحروا، فقد �سلكه اأباطرة الفراعنة مرات، و�سلكه 

�سلكه  ثم  بيزنطة،  و  الرومان  اأباطرة   �سلكه  ثم  اليونان،  واأباطرة  �سكندر  الإ

ال�سارع با�سم �سالح الدين  اأبواب عكا، وقد �سّمي هذا  نابليون املندحر على 

ن ي�سلك هذا الطريق اأحفاد عمر وخالد  نه بات رمزًا للتحرير، والآ يوبي لأ الأ

و�سالح الدين الذين ي�ستقون  ثقافتهم من هذا الرتاث العريق الذي �سمخت 

فيه البطولت والنت�سارات فوق ركام املاآ�سي والفواجع.
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للرتبية  العاملية  املنظمة  يف  العربية  الثقافة  تنمية  خطة  اإطتتار  يف 

ول/ دي�سمرب �200(  والعلوم والثقافة »اليون�سكو« عقد بني )4و� كانون الأ

كيمياء  املتو�سط:  �سفاف  الثقافات على  »لقاء  موؤمتر  املنظمة،  يف مقر 

حوار متوا�سل« و�ساركت فيه �سورية ب�سفتها »�سيف خا�ض« تقديرًا لدورها 

الثقايف واحل�ساري عرب التاريخ، واحتفاء بدم�سق عا�سمة للثقافة العربية 

لعام �200م، وكان يل �رصف متثيل �سورية يف هذا املوؤمتر املهم، واإلقاء كلمة 

\ \ \ \ \ \

كيمياء احلوار على �سفاف املتو�سط
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اخلتام يف حفل الفتتاح يف قاعة »اليون�سكو الثانية« و�سّمت اأي�سًا كلمات الدكتور 

�سالمية للرتبية والعلوم  عبد العزيز عثمان التويجري، املدير العام للمنظمة الإ

لليون�سكو،  العام  املدير  م�ساعد  باربو�سا،  مار�سيو  والدكتور  �سي�سكو«،  »الإ والثقافة 

وال�سفري الدكتور مو�سى بن جعفر بن ح�سن، املندوب الدائم ل�سلطنة ُعمان لدى 

اليون�سكو، رئي�ض اللجنة ال�ست�سارية خلطة تنمية الثقافة العربية.

لقد ت�سمن املوؤمتر اأربع جل�سات علمية:

طار العام حلوار ي�ستقبل  وىل: كان حمور اأبحاثها ودرا�ستها حول الإ - اجلل�سة الأ

�سالم، اأ�سوات  �سا�سية: اأر�ض الإ ويحول وينقل اإرثًا عمره اآلف ال�سنني، مفرداته الأ

واأبتترز معامله،  اأهم مواقع احلوار  املتو�سطي،  العامل  الفكر يف  تنّقل  املعرفة،  وطرق 

ال�سعودية  من  علماء  واحلتتوار  النقا�ض  املفتوحة  اجلل�سة  هذه  اأبحاث  يف  و�سارك 

ردن،واملغرب، وُعمان، وفرن�سا. مريكية والأ وجامعة ييل الأ

ف�سلية، فاعلوها  - اجلل�سة الثانية: كان حمورها حول موا�سيع احلوار ذات الأ

اأهم  بتتارزة،  مهارات،وجوه  آداب،معارف  فل�سفة،ا �سا�سية:  الأ ومفرداتها  واأحكامها، 

وال�سعودية  وكندا  وفرن�سا  وتون�ض  ليبيا  من  علماء  فيها  و�سارك  املعرفة..  مواقع 

والعراق وُعمان.

- اجلل�سة الثالثة: كانت موا�سيعها تتمة ملوا�سيع اجلل�سة الثانية، ومفرداتها 

�سا�سية: الطب، الريا�سيات، علم الفلك، جغرافيون، رحالة، مرتجمون، فن، وجوه  الأ

الكويت،  املغرب،  بريطانيا،  من:  علماء  فيها  و�سارك  املعرفة..  مواقع  اأهم  بتتارزة، 

ال�سودان، اأمريكا، لبنان، اإيران، فرن�سا.

البحر  آفاق احلوار يف حو�ض  ا الرابعة: كانت مائدة م�ستديرة حول  - اجلل�سة 

�سا�سية، حتديات احلوار يف الظرف الراهن، الظروف والبيئة  املتو�سط، مفرداتها الأ

وامل�ستقبل،  احلا�رص  يف  حتقيقه  تعوق  التي  العقبات  وحتديد  لزدهتتاره،  املواتية 
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اليون�سكو،  ومنظمة  العربية،  التتدول  جامعة  من  علماء  اجلل�سة  هذه  يف  و�سارك 

حتالف  ومنظمة  فرن�سا،  مل�سلمي  الوطني  والحتتتاد  لل�سياحة،  العاملية  واملنظمة 

»اأناليند«  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  واملدير  املتحدة،  مم  الأ ملنظمة  التابعة  احل�سارات 

وروبية املتو�سطية للحوار بني الثقافات. الأ

❁    ❁    ❁

لقد اجتمع هوؤلء العلماء امل�سهود لهم بالعلم والثقافة والفكر املنفتح على 

خر، يف وقت يتعر�ض فيه م�ستقبل الب�رصية يف وقتنا الراهن اإىل خماطر جديدة  الآ

�سمات  اإحدى  هو  والذي  املتزايد،  احلراك  وما  العامليني،  وال�سالم  التعاي�ض  تهدد 

-الثقافية  القدمية  ترت�سم حولها احلدود  التي كانت  املعامل  لي�سّو�ض  اإل  »العوملة« 

اخلطوط  فيه  تختلط  ماألوف  غري  م�سهدًا  وير�سم  وغريها-  والدينية  واللغوية 

�سكال، ويف الوقت الذي ي�سمح فيه هذا ال�سياق اجلديد الوقوف ب�سكل  وتت�سارب الأ

اأف�سل على ثراء التنوع الثقايف، فاإنه يف الوقت ذاته يزيد من �سوء التفاهم والت�سنج 

حيال م�ساألة الهوية..

هكذا فر�ست نظرية »�سدام احل�سارات« نف�سها، نا�رصة املفهوم اخلاطئ القائل: 

اإىل جانب واحد  اأحيانًا  اأن تختزل  اإىل ح�سارات جامدة، ميكن  العامل ينق�سم  اإن 

من جوانبها، غالبًا ما يكون الدين، وما كان هذا العر�ض املغر�ض واملت�سائم لتاريخ 

احل�سارات، اإل ليعتمد على م�سّلمات عقائدية م�سكوك اأ�ساًل ب�سحتها العلمية، 

ولذلك كانت هناك حاجة ق�سوى لنربهن اأنه لي�ض هناك ثقافة مكتفية بذاتها، 

ول ثقافة تطّورت لوحدها، اأو على اأ�سا�ض النزاع امل�ستمر مع الغري..

زمنة ال�سحيقة، تغتني بالتبادل  اإن الثقافات، على العك�ض من ذلك، ومنذ الأ

النا�ض  مع  تبادلها  ويجري  ت�سافر  فتتكتتار  الأ اأن  كما  التتتدوؤوب،  التوا�سل  ختتالل  من 

ومنتجاتهم.. اإن تطور و�سائل الت�سال عرب التاريخ، ثم الكت�سافات الكربى، واأخريًا 
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»العوملة« باأ�سكالها الراهنة، �ساهمت بقدر كبري يف ت�سكيل حوار الثقافات واحل�سارات، 

حتى لو مل تكن هذه الت�سالت �سهلة دائمة..

مت منظمة »اليون�سكو« يف هذا املوؤمتر روؤية م�سرتكة بني الثقافات يف  لقد قدَّ

حياء  �سالمي، والعامل الغربي، واأبرزت اإ�سهام املنطقة املتو�سطية يف الإ العامل العربي الإ

دب، وبينت  الفكري الذي ا�ستفادت منه اأوروبة يف جمالت العلم والفل�سفة والفن والأ

مظاهر التاأثري امل�سرتكة، مع الرتكيز على اأبرز معامل هذا احلوار، واأهم مواقعه، واأملع 

�سخ�سياته، واأكد املوؤمتر ب�سكل خا�ض على اأوجه التفاعل، ومنها على �سبيل املثال، 

والقيام  والهند،  وفار�ض  غريق  الإ لثقافات  �سالمية  الإ العربية  احل�سارة  ا�ستيعاب 

�سافة اإليها، واإعادة ت�سكيلها، عن طريق اإ�سبانيا و�سقلية، اإىل  بنقل هذه املعارف والإ

اأوروبة، ودورها يف ظهور ع�رص النه�سة يف اأوروبة، وبف�سل العرب ودورهم احليوي 

بف�سل  العاملية  والفل�سفة  والفكر  العلم  اإنقاذ  ن�سانية مت  الإ الثقافة  يف  والفاعل 

»ثورة«  كانت مبثابة  متكاملة  منهجية  اإ�سافات  مع  العربية،  اللغة  اإىل  ترجمتها 

عنه  نتج  الذي  املت�سامح،  املنفتح،  �سالمي  الإ الفكر  اعتمد  �ساماًل،  اأ�سفت طابعًا 

كيمياء احلوار املتوا�سل بني �سفتي البحر املتو�سط.

منطق كيمياء احلوار دفع الدكتور مهدي اأمبري�ض، اأ�ستاذ فل�سفة احل�سارة يف 

جامعة الفاحت )ليبيا( اإىل القول اإن العالقات يف املجتمع الدويل هي عالقات ج�سد 

حي، كل دولة قد يكون لها وظيفة ولكن اجل�سد العاملي ل ينه�ض اإل بهذا التكامل 

العالقات  ج�سد  يف  والفاعلة  احلّية  اخللّية  مبثابة  هو  اإن�سان  وكل  الوظائف،  يف 

ال�سيا�سية والقت�سادية، كما  العالقات  توؤ�س�ض عليها  التي  الطبيعية  الجتماعية 

يوؤ�س�ض عليها خطاب التفاهم اأو حوار التفاهم، والتفاهم لي�ض الفهام، بل عملية 

ن�سانية من خاللها.. م�سرتكة تنتج عنها الولدة الطبيعية للمفاهيم، وتتقدم الإ

ي كيان اأن يّدعي اأنه احلقيقة املطلقة، وهذا الدعاء  ي اإن�سان اأو لأ
ل ميكن لأ
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ق�ساء والتهمي�ض، وقد اأدى هذا  هو الذي اأوجد اأزمة املنطق احللويل، ومنطق الإ

اأزمات يف  اإىل نهاية الفكر، وموت الواقع ونهاية التاريخ عند »فوكوياما«، وظهور 

منهج التفكري واخلطاب ال�سيا�سي..

❁    ❁    ❁

�سالم يف  بحاث التي قّدمت يف املوؤمتر على جتربة الإ لقد اأجمعت الدرا�سات والأ

�سالمي، ويبدو التم�سك  كرث اإ�رصاقًا يف التاريخ العربي الإ الع�سور الو�سطى كانت الأ

�سالمي  الإ العربي  الرف�ض  مدى  يعك�ض  مطلقة،  مرجعية  بكونها  التجربة  بهذه 

اإمكانية جتاوزه يف امل�ستقبل، لذلك  لواقع ال�سعف الذي نعاين منه، والرغبة يف 

�سالمي، هي اللحظة التي يجب  كرث اإ�رصاقًا يف التاريخ العربي الإ ت�سبح اللحظة الأ

التم�سك بها، للتدليل على قدرة العرب على اإجناز تاريخ جميد، فالذي جعلهم يف 

�سارة  املا�سي ي�سنعون هذا املجد، يجعلهم هو ذاته ي�سنعون املجد جمددًا، مع الإ

اأ�رص مرجعية املا�سي، حتى ل ي�سبح املطلوب  اإىل �رصورة البتعاد عن الوقوع يف 

جابة عن احلا�رص وامل�ستقبل.. جابة عن اأ�سئلة املا�سي، ولي�ض الإ الإ

اأو  عوائق  و�سع  عتتدم  تفر�ض  املتو�سط،  �سفتي  بني  املتوا�سل  احلتتوار  كيمياء 

من  يتحقق  التتذي  الب�رصي  الواقع  فهم  يف  التعّمق  طريق  يف  ا�سطناعية  موانع 

املثقفني  اأن  املعروف  ومن  والفل�سفة،  العلم  واأدوات  الجتماعي  التحليل  خالل 

واملنفتحني على النقد مقتنعون اقتناعًا را�سخًا باأن ل ت�سارب بني العلم والدين، 

وبني الفكر الفل�سفي واحلقيقة املوحى بها، فالعلم والفل�سفة والدين يف الواقع 

ومعرفة  واملعرفة،  للحكمة  �سحيحة  نظرة  الب�رصي  اجلن�ض  لتهب  تتالقى  دروب 

الثقافة تبدد الريبة، وت�سجع على البحث املطمئن عن قيم ومبادئ مت�ساوقة مع 

الهويات اخلا�سة، لكنها يف الوقت نف�سه تعمل على الو�سول اإىل هدف امل�سلحة 

امل�سرتكة بني �سفتي املتو�سط، وهذا ما ميكن من خالله احلّد من »ثقافة اخلوف« 
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�سالموفوبيا« التي لحت رواجًا وانت�سارًا يف  التي اأحد جوانبها ما اأطلق عليه »الإ

�سالم يف  الغرب بعد اأحداث احلادي ع�رص من اأيلول/ �سبتمرب 2001م، ومع منو الإ

اأوروبة، حيث ت�ساعدت وترية هذه الظاهرة، التي تعني خوفًا دائمًا و�ساذًا، اأو كرهًا 

�سالم عند اأي  رهاب« جاهزة �سد العرب والإ �سديدًا ل�سيء ما.. واأ�سبحت تهمة »الإ

�سالمية  حادثة مهما كانت �سغرية اأو ب�سيطة، ويقومون بتجريد الثقافة العربية الإ

الثقافات  التعامل مع  وقدرتها على  اأنبل خ�سائ�سها وهي »طبيعتها  اإحدى  من 

رهاب تاريخًا طوياًل وغنيًا  خرى« وين�سون اأن لهذه الثقافة التي ي�سفونها بالإ الأ

خرى، وكان هذا ما اأعطى الثقافة العربية  مم الأ خذ والعطاء مع ثقافات الأ يف الأ

�سالمية، اأكرث  ن�ساين ال�سامل، وكانت احل�سارة العربية الإ مركزها العلمي ووجهها الإ

ح�سارة عاملية واعية لر�سالتها احل�سارية ال�ساملة، مما �ساهم ب�سكل كبري يف حوار 

خاء وتبادل املعرفة امل�سرتكة.. وتالقح الثقافات واحل�سارات على اأ�س�ض ال�سالم والإ

امل�ساركون فيه، البحث عن جواب  املوؤمتر وّدية جتتّدًا، حر�ض  اأجتتواء  لقد كانت 

اأي  »اإىل  ل�سوؤال:  »العوملة«،  العاملية وحتولت  املتغريات  يطرح نف�سه بقوة يف �سوء 

بيننا، على  باإعادة تفاعل حقيقي  ت�سمح  قتتادرون على خلق مناخات  مدى نحن 

�سفتي املتو�سط، وبالذات مع ح�سارة الغرب التي اأعطت ع�رصنا طابعه، وهل يف 

ظروفنا ما ي�سمح باأن منّد اجل�سور، ونبني عالقات جديدة قوامها الحرتام املتبادل، 

�سلبًا وا�ستالبًا، بالرغم من واقع  اأخذًا وعطاء، ل م�ستقبلني  من موقع الفاعلني 

التجزئة والتخّلف الذي نعي�سه يف وقتنا الراهن«.

❁    ❁    ❁

القوى،  متتوازيتتن  اإطتتتار  يف  اإل  للحوار  معنى  ل  اأن  على  راء  الآ اأجمعت  لقد 

اأحقاد بعيدًا عن نظرية  اأو  اأو عن�رصية، وبال �سغائن  خر دون تع�سب  واحرتام الآ

�سحر  وكتتان  التعبري«،  حرية  �سد  يقف  �سالم  الإ »اإن  تقول:  التي  �سالموفوبيا«  »الإ
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كلمات »اأراغون« وا�سحًا يف كثري من اجلل�سات والنقا�سات: »ما كان �سيكون �رصيطة 

اأن نتذكره«، ونحن ل نريد حوارًا بني النخبة فقط، بل حوارًا بني ال�سعوب، والو�سع 

احلايل ل ميكن اأن ي�ستمر اإذا اأردنا اأن نتغرّي ونغرّي واقعنا، وما الفائدة اإذا مل نخرج 

من هذه اجلدران؟! يجب اختيار مو�سوعات تكون اأكرث متثياًل ملجتمعاتنا ولواقعنا.. 

جيال القادمة يجب اأن ل  نحن بحاجة اإىل اإدخال التنوع يف ثقافتنا وحياتنا.. الأ

فعال واإعطاء الدور  تكون اأ�سرية منط معني من املعلومات، وعلينا اأن ننتقل اإىل الأ

هلي واملدين لتقوم بدورها يف جمال كيمياء احلوار املتوا�سل   ملنظمات املجتمع الأ

الظروف  واإتتتاحتتة  حيوية،  ب�سورة  احلا�رص  مع  والتعامل  املتو�سط،  �سفتي  بني 

املنا�سبة للتاأكيد على حو�ض املتو�سط، مكان و�سيط يجمع بني احل�سارات، وعلينا 

رث احل�ساري الكبري الذي يجمعنا منذ ع�سور قدمية، وما زالت  ال�ستفادة من الإ

آثاره �ساهدة عليه حتى يومنا هذا.. ا

الرغبة يف تفكيك التاريخ الثقيل الذي نرزج حتته، كانت وا�سحة يف جل�سات 

حداث يف اإطارها التاريخي، على قاعدة اأن حلول  املوؤمتر، فهناك دعوات لو�سع الأ

ل  ا�سترياد  هو  احلا�رص،  اإىل  ا�ستريادها  واأن  املا�سي،  اإ�سكاليات  اإل  املا�سي ل حتل 

ا�سترياد  نوعني:  على  يكون  فال�سترياد  الغرب،  من  ال�سترياد  عن  كثريًا  يختلف 

عرب اجلغرافية، بنقل اأفكار و�سلع من بلد اإىل بلد ل يتماثالن يف القيم والتطور 

وامل�سكالت، وال�سترياد عرب الزمن با�سترياد اأفكار وقيم وحلول ل تنتمي اإىل الزمن 

الراهن، ول جتيب عن م�سكالته، اإمنا على العك�ض تعّمق من جراحه وجتعله يدور 

يف حلقة مفرغة ل ميكن اخلروج منها، وهذا ما جنده يف العالقة املتاأزمة -حاليًا- 

مع الغرب..

كرث اإ�رصاقًا التي اأفرزها يومًا التاريخ العربي يف  العربي يريد اأن يرى �سورته الأ

العربي يف واقع  ال�سورة لتعوي�ض معنوي عما يعاين منه  فرتة من فرتاته، وهذه 
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احلال، والعرب يف مثل هذه املوؤمترات وامللتقيات ل يريدون تكري�ض حالة ال�سعف 

ذروتتتني  بني  نف�سهم  فيجدون  عديدة،  قتترون  منذ  منهما  يعانون  التي  والتبعية 

ولكنهم يقبعون بني هاتني الذروتني يف قعر الوادي، ذروة احلداثة والتقدم الغربي 

�سالمي الذي ل ميكن  الذي ل ي�ستطيعون الو�سول اإليه، وذروة التاريخ العربي الإ

ل  واأن  نافعًا،  در�سًا  يكون  واأن  الطبيعي،  �سياقه  يف  ا�ستيعابه  واملطلوب  ا�ستعادته، 

يكون در�سًا معيقًا، ويف كال احلالتني فهو ل ي�سنع م�ستقباًل.

»اليون�سكو«كان فر�سة جيدة  الذي رعته  املتو�سط  الثقافات على �سفاف  لقاء 

ومهمة يف م�سرية كيمياء احلوار املتوا�سل بني ال�سمال واجلنوب، وكل ما نرجوه اأن 

يتبعها لقاءات وموؤمترات اأخرى، فنحن ما زلنا بحاجة ق�سوى اإىل تقوي�ض جدران 

�سالموفوبيا«،  الف�سل بني احل�سارات، والق�ساء على الدوافع التي اأدت اإىل ظاهرة »الإ

وروبية، وتعزيز احلوار البّناء  وت�سحيح �سورة العربي امل�سلم يف املناهج الرتبوية الأ

بني احل�سارة والثقافة على اأ�سا�ض الحرتام املتبادل بني ال�سعوب، وحتويل العالقات 

من عالقات ت�سادم وحروب وكراهية، اإىل عالقات حوار وحمبة و�سالم..

اليون�سكو، باري�ض        

ول �200م 4-� كانون الأ        

¥µ
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أره اأكرث من ع�رشي������ن عاماً يقول:  »يل ولد يف الرابعة  كت������ب اإيّل �صديق مل ا

أن������ه تغري تغرياً عظمياً عّم������ا كان عليه قبل  ع�������رشة من عمره. وقد الحظت ا

قف حائراً اأمام الكثري م������ن ت�رشفاته ومواقفه، كما اأراين يف  �صنت������ن، واإين الأ

أو اإر�صاده..« أو م�صاعدته ا حيان عاجزاً عن التفاهم معه ا كثري من االأ

 ثم يختم كتابه بقوله »... فهل لك واأنت املخت�س بعلم النف�س اأن تعينني 

على فهمه واإر�صاده ...«

املراهقة .... اأخطر فرتات العمر !

اأديب ومفكر واأ�ستاذ تربوي.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي

❁

ò

❁
د. فاخر عاقل
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ومل������ا كنت اأعل������م اأن 

هي  ب  االأ ه������ذا  م�صكلة 

أم لهما  م�صكل������ة كل اأب وا

أبن������اء وبن������ات يف ه������ذا  ا

اأن  أي������ت  را فقد  العم������ر 

أن�رش على النا�س جوابي  ا

على كتاب �صديقي اآنف 

الذكر .

ما هي املراهقة 

ي������ا  »ابن������ك  قل������ت: 

�صديق������ي مي������ر مبرحلة 

مراحل  اأخط������ر  تعت������ر 

احلي������اة وي�صميها علماء 

النف�������س باملراهقة. واإذا 

كان �صعباً عل������ّي اأن اأحدد لك زمن املراهقة 

أ�صتطيع اأن اأح������دد بدايتها  بال�صبط ف������اإين ا

ببداية بلوغ الفتى مبلغ الرجال، والفتاة مبلغ 

أ�صتطيع حتدي������د نهايتها مبا  الن�ص������اء؛ كم������ا ا

ي�صمى مطلع ال�صباب«.

ومن حقك عل������ّي اأن تعلم اأن زمن البلوغ 

نف�ص������ه غري حمدد فهو يختل������ف من فرد اإىل 

فرد _ يف املحي������ط نف�صه _ كما يختلف 

من بيئ������ة اإىل بيئة ومن �صعب اإىل �صعب ومن 

مناخ اإىل مناخ ومن عائلة اإىل اأخرى.

وهك������ذا فق������د يحدث البل������وغ يف البالد 

احلارة كالهند مثاًل وعن������د الفتيات يف �صن 

يق������ارب التا�صع������ة. وقد يح������دث يف البالد 

الب������اردة مثل فنلندا يف �ص������ن جتاوز ال�صابعة 

ع�رشة .

هذا ويح������دث البلوغ عن������د الفتاة عادة 

وب�ص������ورة عامة يف �صن ي�صب������ق حدوثه عند 

الفتى مبا يرتاوح بن ال�صنة وال�صنتن.

وت�صتطي������ع اأن تق������ول باأن ه������ذه احلادثة 

التي تعتر فاحتة املراهقة حتدث يف بالدنا 

العربي������ة يف �صن يرتاوح ب������ن احلادية ع�رشة 
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والثانية ع�رشة بالن�صبة للفتيات، وبن الثانية 

ع�������رشة والثالثة ع�رشة عند الفتيان. مع اأخذ 

الف������روق الفردية والعائلي������ة واملناخية بعن 

االعتبار.

أما نهاية فرتة املراهقة فهي نهاية العقد  ا

الثاين من العمر عن������د بع�س علماء النف�س، 

خر  ولك������ن بع�صهم يرفعها قلياًل وبع�صهم االآ

يهبط به������ا �صيئاً ما، وتتف������ق جمهرتهم على 

عدادي  أنها حم�صورة يف �ص������ن التعليمن االإ ا

والثانوي اأي فيما بن الثانية ع�رشة والثامنة 

ع�رشة.

على اأين اأحب لك اأن تعلم اأن بع�س النا�س 

يبق������ون مراهق������ن يف تفكريه������م ومواقفهم 

خر  وت�رشفاتهم ولو بلغوا ال�صتن، وبع�صهم االآ

يبكر بالن�صوج واإن كان يف �صن املراهقن.

ولعلَّ اأهم ما يجب اأن تعرفه عن املراهقة 

أو فتاة  أنه������ا بداية انتقال الطف������ل _ فتى ا ا

_ من الطفول������ة اإىل ال�صباب، اإىل الرجولة 

نوث������ة، وهي بال�صب������ط انتقال ج�صدي  أو االأ ا

وعاطفي وعقلي واجتماعي. 

ول�صت اأحب لك اأن تظن _ كما ظن بع�س 

علماء النف�������س _ اأن هذا االنتقال مفاجئ 

أن������ه بالتايل اإ�صاعة لالت������زان النف�صي. كال  وا

... فالطبيعة ال توؤم������ن بالقفز. واإمنا توؤمن 

بالتطور والت������درج، ولكننا نحن الب�رش نعجز 

اأحياناً عن املالحظة التطور املتدرج يف النمو 

زمات والقفزات والثغرات  فنق������ول بوجود االأ

وم������ا اإىل ذلك من املفاهيم التي كانت �صائعة 

ن.  ومقبولة من قبل ومل تعد كذلك االآ

ث������م اإين ال اأحب ل������ك اأن حت�صب _ كما 

يح�ص������ب بع�س املرب������ن بل وبع�������س علماء 

زمة اأمر  النف�س _ اأن و�ص������ف املراهقة باالأ

أنها لذلك تت�صف مبا تت�صف  ال غنى عنه، وا

زم������ات من ا�صطراب و�صيق واختالل.  به االأ

والواق������ع هو اأن املراهقة ف������رتة يت�صح فيها 

النم������و ات�صاحاً كبرياً، ولك������ن النمو نف�صه مل 

يتوق������ف قط، ذلك باأن م������ن �صفات املخلوق 

احلي اأن ينمو واإال فاإنه ميوت، فابن التا�صعة 

ينم������و ويكر وكذلك اب������ن العا�رشة واحلادية 

ع�رشة ومثلهم ابن الثاني������ة ع�رشة الذي يبلغ 

مبلغ الرج������ال، ولكن الف������رق كل الفرق بن 

النم������و قبل البلوغ وبعده ه������و ن�صبة الت�صارع 

الكبرية بع������د البلوغ مما يظه������ر هذا البلوغ 

أو  زمة �صواء يف اجل�صد ا أو االأ مبظهر القفزة ا

أو العالقات االجتماعية. أو العاطفة ا العقل ا

ح������ب ل������ك بعد ذل������ك اأن تعلم اأن  واإين الأ

طفال _  فتياناً وفتيات _ متر  جمهرة االأ

فرتة املراهقة ب�صالم وت�صل مرحلة ال�صباب 
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متمتعة بالهدوء النف�صي واالتزان العقلي .

بي������د اأن هذا ال مينعني م������ن التاأكد باأن 

أو معلماً _ لفرتة  أماً ا أو ا أباً ا فهم املربي _ ا

املراهق������ة وخ�صائ�صها وخطورتها عون كبري 

أو الفتاة على اجتياز  له على م�صاعدة الفتى ا

هذه الفرتة باأمن اأكر و�صالم اأ�صمن.

ج�سد املراهق

أما ع������ن ج�صد املراه������ق فل�صت اأجدين  ا

ن اأ�صف لك م������ا يطراأ على الفتى  بحاجة الأ

م������ن غلظ ال�ص������وت ومنو ال�صع������ر يف اأماكن 

معين������ة من ج�صده وزي������ادة وزنه وطوله، كما 

أ على الفتاة من طول  ال اأرى لو�صف ما يطرا

وزي������ادة وزن وبروز �صدر وم������ا اإىل ذلك من 

نوثة . عالمات االأ

أذك������ر به هو اأن  واإمنا ال������ذي يهمني اأن ا

الفت������اة بحك������م بلوغه������ا قبل الفت������ى ت�صبقه 

الط������ول والوزن ولكنه ال يلب������ث اأن يلحق بها 

أ�صري  اإىل  ب������ل ويزيدها قلياًل. كما يهمني اأن ا

قيم������ة حادثة البل������وغ _ بل������وغ الفتى مبلغ 

الرج������ال وبل������وغ الفتاة مبل������غ الن�صاء _ يف 

فرتة املراهقة وعالقة هذه احلادثة بالتوازن 

الفردي عند الفرد. 

ولو �صاألتني تعريف������اً للبلوغ لقلت لك اإنه 

التطور اجل�صدي الذي يجع������ل الفتى قادراً 

على اأن يولد ) بالك�رش (. والفتاة قادرة على 

اأن حتمل. 

ولو �صاألتني عن �صبب البلوغ لقلت لك اإنه 

من������و اجل�صد، وال �صيما الغدد اجلن�صية. بيد 

اأن عمل الغدد اجلن�صية مرتبط بعمل الغدد 

ع�صاء التي ال تعادل اأهميتها  ال�صم، تلك االأ

احلياة اجل�صدية والنف�صية اإال اأهمية الق�رشة 

الدماغية.    

وم������ن هنا كان هاماً جداً بالن�صبة للطفل 

املقبل على البل������وغ اأن يعلم �صيئاً عّما �صوف 

يح������دث له عما قري������ب، وبالتايل كان واجب 

م �رشح م�صاألة البلوغ للطفل بحيث  أو االأ ب ا االأ

ال يفاجاأ بها. 

أّي������اً ما كان فاأرج������و اأن تتاأكد اأن ن�صاط  وا

الغدد اجلن�صية عامل من اأهم عوامل البلوغ، 

واإن الت������وازن الفردي �رشط من �رشوط مرور 

فرتة املراهقة باأمن و�صالم.

أ�ص������ري اإىل اأهمية ن�ص������اط الغدد  وح������ن ا

اجلن�صي������ة يف النمو اجل�ص������دي فاإين ال اأحب 

أقل������ل من اأهمية ن�صاطه������ا هذا يف النمو  اأن ا

العاطف������ي والعقلي واالجتماع������ي، بل على 

أريد اأن اأقرر اأن اجل�صد وعاء النف�س  العك�س ا

و�رشط وجوده������ا واأن هذا الن�صاط اجلن�صي 

الطارئ مرفوق عادة بن�صاط عقلي وعاطفي 
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واجتماعي البد للمربي من اأن ينتبه اإليه.

أ�صري اإىل اأن الرتبية  أن�صى هنا اأن ا ول�صت ا

اجلن�صي������ة ال تظه������ر اأهميته������ا يف وقت من 

وق������ات مثلها يف هذا الوقت بالذات، ذلك  االأ

ن كانت دوافعه اجلن�صية  باأن الطفل حتى االآ

غافية راك������دة، وبالرغم مم������ا يقوله فرويد 

أ�صياعه من علم������اء النف�س التحليلين عن  وا

وجود الغريزة اجلن�صية عند الوليد احلديث 

والطف������ل ال�صغري، فاإنني اأعتق������د اأن امل�صاألة 

اجلن�صي������ة ال تكون ذات خط������ر حقيقي قبل 

أنَّ الرتبي������ة اجلن�صي������ة ال تتعاظم  البل������وغ، وا

أك������رث من تعاظمها يف  اأهميته������ا يف اأي وقت ا

الفرتة قبيل البلوغ .

والن�صوج اجلن�صي عند املراهق كثرياً ما 

يدفع������ه اإىل اال�صتمناء  ال������ذي تقلقه نتائجه 

مما قد ي�صب������ب له ا�صطراب������ات نف�صية قد 

تكون خطرية النتائج فيم������ا يتلو من حياته، 

أم������ا املراهقة فاإن الن�ص������وج اجلن�صي يكون  ا

�صبباً يف اإظهارها اهتمام������اً متزايداً بذاتها 

ومظهرها وزي������ادة يف اأحالم اليقظة عندها 

خ������ر. ويف كل  وانتباه������اً مهتم������اً باجلن�س االآ

حوال يظه������ر عند املراهق واملراهقة ميل  االأ

متزايد للعناية مبظهرهما اخلارجي .

التغريات العاطفية 

واأما عن التغريات العاطفية التي حتدث 

أنه مل يقم  أوؤكد لك ا للمراه������ق فاأحب اأوالً اأن ا

دلي������ل عل������ى اأن املراهقة فرتة غ������ري �صعيدة 

كرثي������ة املراهقن ب������ل اإن التقارير العلمية  الأ

أوؤكد لك  ت������دل على العك�������س. ثم اأح������ب اأن ا

أن ثمة اتفاقاً عاماً بن  _ برغ������م ذلك _ ا

العلماء على اأن عدم اال�صتقرار �صفة �صائعة 

بن املراهق������ن ويتناول عدم اال�صتقرار هذا 

االنفعاالت واالهتمامات. وفعاليات املراهق 

ال تكون على �ص������كل جهد م�صتمر دائم بقدر 

م������ا تكون دفعات موقت������ة ودفقات متقطعة. 

أم������ا حال املراهق عاطفياً فيرتاوح بن غاية  ا

االنب�صاط وزيادة االنقبا�س، وقد يتلو اأحالم 

العظم������ة يف امل�صتقبل تفك������ري يف الهرب من 

البيت اأو حتى االنتحار.

أثناء املراهقة  ح������وال يتزاي������د ا ويف كل االأ

ال�صعور بالذات واالهتمام مبا يجري يف النف�س 

ع�صاء  وما يحدث للج�صد _ من ت�صخم االأ

أ�صباب هذا  أو تغريه������ا _ وال �صك اأن اأهم ا ا

ال�صعور ه������و ن�صوج الدواف������ع واالهتمامات 

أي�ص������اً االهتمام بالتدين  اجلن�صية. ويتزايد ا

وامليل اإىل التجمع يف جماعات اأو ع�صابات. 

اأما بالن�صب������ة اإىل الفتاة فقد يتزايد �صعورها 
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باالنقبا�س وميلها اإىل زميلة من نف�س جن�صها. 

أما بالن�صبة للفتى فيتزايد اهتمامه باجلن�س  وا

خر كم������ا يزيد ميل������ه اإىل االنقبا�س وقد  االآ

يفكر يف االنتحار بالرغم من حلمه بالعظمة 

والتفوق يف امل�صتقبل. 

أو فتاة  ومن خ�صائ�س املراهق _ فتى ا

_ ظنه باأن ما يجري له خا�س به ال يجري 

لغ������ريه ممن هم يف عمره، وهو لهذا يحتفظ 

مب�صاعره �رشاً له. وكثرياً ما يح�صب املراهق 

أنه غري مرغوب فيه وقد يتكون عنده �صعور  ا

بالنق�س وعقدة ق�صور، وكل هذا مردود اإىل 

ت�صخم �صعوره بذاته .

العالقات الجتماعية 

اأما عن العالقات االجتماعية فيجب اأن 

تعلم اأن ال�صداقات الفردية التي حتدث يف 

مطلع املراهقة كثرياً م������ا ت�صتمل على رباط 

عاطفي عميق ال يتوفر يف ال�صداقات التي 

تت������م فيما بعد، فمن املناظر املاألوفة اأن ترى 

أب������ط اإحداهما ذراع  فتات������ن مراهقت������ن تتا

خرى متم�صيتن وم�رشتن على اأن جتل�صا  االأ

جنباً اإىل جنب ما اأمكن. وعلى  كل فال�صداقة 

ال�صحيحة �صفة مميزة للمراهقة املتاأخرة. 

ويف درا�ص������ة اأجراها العلم������اء على مذكرات 

أبن������اء الرابعة ع�رشة  املراهق������ن لوح������ظ اأن ا

واخلام�صة ع�رشة ي�صريون اإىل اأ�صدقائهم يف 

مذكراته������م يف �صدد ذكر اأعمالهم، اأما فيما 

ب������ن ال�صاد�ص������ة ع�رشة والثامن������ة ع�رشة فهم 

�صارة اإىل اللحظات العاطفية. يكرثون من االإ

ويف هذا ال�صن يوؤل������ف املراهقون الفرق 

والع�صابات، اخل������رية منها وال�رشيرة، ويكون 

له������ذه الع�صاب������ات وتل������ك الف������رق �صف������ات 

تنظيمات الرا�صدين ب�صكل اأو�صح مما يكون 

طفال قبل �صن املراهقة. لتجمعات االأ

ويف درا�صة اأجريت على 1400 فتاة ترتاوح 

اأعمارهن بن احلادية ع�رشة وال�صابعة ع�رشة 

وج������د اأن الثالثة ع�رشة ه������ي ال�صن التي يبلغ 

فيها ان�صمام الفتيات اإىل اجلمعيات ذروته.

وقد وجد عامل در�س اهتمامات املراهقن 

أنه حت������ى �صن ال�صاد�صة  ال�صيا�صي������ة يف فيينا ا

ع�رشة تكون )الرغبة يف االن�صمام اإىل منظمة 

ما( اأكرث اأهمية يف االنت�صاب اإىل اجلماعات 

ال�صيا�صية من االهتمام بال�صيا�صة نف�صها. 

بطال واالنقياد  ث������م اإن امليل اإىل عبادة االأ

اإىل الزعيم يدّعم يف هذا ال�صن تعلق املراهق 

أو ناديه الذي ي�صم  بجماعت������ه اأو ع�صابت������ه ا

ف������رداً ميكن اأن يعت������ره املراه������ق زعيماً اأو 

بطاًل.

ويف ه������ذه الفرتة من العمر تتجلى الروح 
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اجلماعية اأكرث من جتليها يف اأي وقت م�صى، 

همية مبكان ا�صتغالل هذه  ولذلك كان من االأ

الروح يف التنظيمات االجتماعية والريا�صية 

دبية والعلمية النافية بدالً من  والك�صفية واالأ

تركها للجنوح واالنحراف .

خر العالقات باجلن�س الآ

أم������ا فيما يخ�س العالق������ات بن الفتى   ا

والفتاة فم������ن املعلوم اأن الف������رتة التي ت�صبق 

املراهق������ة تتميز مبيل كل م������ن اجلن�صن اإىل 

خر وعدم م�صاركته  االفرتاق ع������ن اجلن�س االآ

ألعاب������ه، ويبقى هذا املي������ل وا�صحاً حتى  يف ا

مطل������ع املراهقة الذي يتمي������ز كذلك بابتعاد 

خر، بل وقد ي�صل  كل من اجلن�صن ع������ن االآ

احلال اإىل �صيء من العداء وذلك على اعتبار 

اأن الفتيان يرون اأن الفتيات اأنعم مما يجب 

واأن البن������ات يرين الفتي������ان خ�صنون. وفيما 

أ �صيء م������ن التناف�س بن اجلن�صن  بع������د يبدا

يف الظه������ور، ويتجلى ه������ذا التناف�س اأكرث ما 

يتجلى يف املدار�س الت������ي يكون فيها التعليم 

خمتلطاً حي������ث تطمح الفتي������ات يف م�صاواة 

الفتيان يف الريا�صيات وحيث ي�صيق الفتيان 

بتفوق الفتيات عليهم يف اللغات .

وفيما بعد ذلك يبداأ االجنذاب اإىل اجلن�س 

خر بالظهور كم������ا يظهر احلياء والتغزل.  االآ

أ�صرية حب  ويف ه������ذا العمر قد تقع الفت������اة ا

اأح������د معلميها اإذا كان������ت تدر�س يف مدر�صة 

أة  خمتلط������ة، كما قد يق������ع الفتى يف حب امرا

تزيده عمراً _ واإن كان هذا اأقل حدوثاً يف 

حالة الفتى منه يف حالة الفتاة .

واإذا امتن������ع االختالط عل������ى الفتاة فاإن 

عاطفتها تتحول اإىل اإحدى بنات جن�صها ممن 

أو يكرنها وهو اأمر �صائع يف  هن يف عمرها ا

مدار�س البنات. وقد دلت الدرا�صات العلمية 

أنه������ا ت�صبب الكثري من  له������ذه الظاهرة على ا

عدم االرتياح للفتاة .

م������ر نف�ص������ه _ ولكن  وق������د يح������دث االأ

عل������ى مقيا�س اأ�صي������ق _ للفتيان، وهو اأمر 

يزيد �صيوع������ه يف املدار�س الداخلية عنه يف 

املدار�س النهارية. ويجزم علماء النف�س باأن 

امل������رور مبرحلة امليل اإىل اجلن�س نف�صه �صائع 

ب������ن الفتيان مبقدار يفوق ما يت�صوره بع�س 

املربن، ولكنه غالباً ما يكون مياًل بريئاً واإن 

كان يعكر ال�صالم النف�ص������ي للمراهق ويوؤرق 

�صمريه .

وتقول الدالئ������ل اإن �صم������اع املراهق عن 

االجنذاب اإىل نف�������س اجلن�س ي�صاعد انت�صار 

مر يف مدر�صة  أنه حن ينت�رش االأ هذا امليل، وا

يحاء . ما فاإن ال�صبب يكون االإ



املراهقة .... اأخطر فرتات العمر !

2� العــــــدد 546 اآذار    2009

وقد دّل������ت الدرا�صات العلمي������ة على اأن 

انت�صار امليل اإىل اجلن�س ذاته اأقل يف مدار�س 

التعلي������م املختل������ط من������ه يف مدار�س اجلن�س 

الواحد .

ومهما يكن من اأمر فاإننا نعتمد يف كل ما 

تقدم قوله على درا�صات غريبة، اأما يف بالدنا 

العربية ف������اإن مثل ه������ذه الدرا�صات مفتقدة 

ولذلك فاإننا اإذ نذكر هذه الدرا�صات نق�رش 

نتائجها على املحيط������ات التي اأجريت فيها 

ونرتك احلكم عل������ى ما يجري يف جمتمعاتنا 

العربية اإىل الدرا�صات العلمية التي نرجو اأن 

تتوف������ر يف القريب العاجل لتميز طريقنا يف 

عملياتنا الرتبوية .  

 اأحداث اأخرى

ويف هذه املرحلة من العمر تقوم اختيار 

املهن������ة )مم������ا ف�صلن������اه يف مق������ال خا�س( 

وم�ص������كالت اجلنوح ) مم������ا حتدثنا عنه يف 

مقال اآخر( وم�صكلة ميل املراهق اإىل التحرر 

ه������ل، ويف بع�������س احلاالت  م������ن �صلط������ة االأ

أ بالبحث  ت�صاور املراهق �صك������وك دينية ويبدا

عن حقيق������ة اهلل والعمل على تكوين فل�صفة 

خا�صة به وتبنى مثل عليا ذاتية ال تكون _ 

غل������ب _ بعيدة عن ال�صائع يف  عّم االأ يف االأ

حميطه .

أي�ص������اً تظهر مطامح   ويف ه������ذا العمر ا

أو فتاة( واأحالم اليقظة عنده.  املراهق )فتى ا

اإن الفتى يجتذب اإىل اخلدمات التي يوؤديها 

اإىل الب������الد الزعماء ال�صيا�صيون واملخرتعون 

طب������اء، اأما الفت������اة فتجذبها  والعلم������اء واالأ

خرين وال  ن�صانية وم�صاعدة االآ اخلدم������ات االإ

هل عامة واالأمم خا�صة،  �صيما م�صاع������دة االأ

ويف ه������ذا كله دليل على ظهور امليول الغريية 

عند املراه������ق وامتزاجها مبيل������ه اإىل توكيد 

ذاته.

على اأن ه������ذه امليول اإىل الرفعة والتقدم 

واخلدم������ة العامة كثرياً م������ا تر�صيها اأحالم 

اليقظة فيندفع املراهق اإىل اخليال بدالً من 

االندفاع على العم������ل احلقيقي املثمر. واإذا 

كان �صوياً بل ومفيداً اأن يكون لدى كل مراهق 

مقدار م������ن اليقظة، فاإنه م������ن غري ال�صوي 

اأن ي�صتغ������رق املراهق يف اأحالم������ه ا�صتغراقاً 

ي�رشفه عن احلي������اة الواقعية اأو يدفع به يف 

م�صالك خط������رة، حتى ليقول )ب������ورت(: اإن 

جمي������ع املراهقن اجلانحن تقريباً هم ممن 

اعتادوا االنغما�س يف اأحالم اليقظة. 

املراهق واأبواه 

أبويه  وفيما يخ�س موق������ف املراهق من ا

يجب اأن تذك������ر اأن اعتماد الطفل على اأهله 
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يجب اأن يخ������ف بتقدمه يف العمر حتى يبلغ 

ال�صب������اب. ويجمع علم������اء النف�������س على اأن 

عدم مي������ل املراهق اإىل االنعت������اق من رقابة 

اأهل������ه عالمة �صيئة يجب على املربي االنتباه 

اإليها.

عمى  وهنا يجب اأن تفرق بن اخل�صوع االأ

للوالدين وبن حب الوالدين واحرتامهما. اإن 

املراهق بالرغ������م من ميله اإىل اال�صتقالل يف 

آرائه االجتماعي������ة والدينية وال�صيا�صية ويف  ا

اختبار اأ�صدقائه فاإن حبه لوالديه واحرتامه 

أثبتا لهما من ح�صن  لهما يتزايد ال�صيما اإذا ا

الفهم و�صالمة التقدير ما يرر هذا التزايد 

ويعن عليه. والواقع اإن زيادة حترر املراهق 

قل  حيان عل������ى االأ تزي������ل _ يف بع�������س االأ

أ�صب������اب االحتكاك ب������ن املراهق واأهله  _ ا

وبذل������ك تزيد انعطافه اإليه������م. ثم اإن تزايد 

اإدراك الطف������ل خالل ف������رتة املراهقة ومنو 

أوامر والديه  ذكائه ي�صاعدان������ه على فهم اإن ا

ونواهيهما اإمنا ت�صتهدف خريه وم�صلحته .

أنه من غري النادر يف هذا العمر اأن  على ا

يح�ص������ل احتكاك بن املراهق واأحد والديه. 

ناة وال�صر وح�صن التفهم من  وبديهي اإن االأ

جان������ب الوال������د هي ال������دواء الناجع يف هذه 

احلالة. 

ومما يجدر ذكره ها هن������ا اأن العالقات 

أ�صباب  بوين �صبب ه������ام من ا ال�صيئة ب������ن االأ

أيا ما كان  ال�صل������وك ال�صيئ لدى اأطفالهما. وا

فاإن جماالت االحتكاك ب������ن املراهق واأهله 

كثرياً م������ا تدور ح������ول )امل�������رشوف اليومي 

أو الثياب   ( اأو موع������د الرج������وع اإىل البي������ت ا

قل( اأو غري ذلك  بالن�صبة للمراهق������ة على االأ

م������ن املوا�صيع التي تتكفل حكم������ة الوالدين 

مبواجهتها على ال�صكل املنا�صب.

أنه ال بد من تذكريك باأن كل ما قلته  بيد ا

ال يعن������ي اخل�صوع جلميع رغب������ات املراهق 

وتلبي������ة كل مطاليبه وحتري������ره من كل رقابة 

وتوجيه، ب������ل على العك�س ف������اإين اأريدك اأن 

تعل������م اأن املراهق يح������رتم الوالد ال�صديد يف 

غري عنف، املت�صامح من غري �صعف، املتفهم 

من غري تعنت، املر�صد دون اإحلاح.

ذكاء املراهق وعقله 

ويف مطلع هذا العمر يتزايد ذكاء الطفل 

وتاأخ������ذ قدرات������ه العقلية بالنم������و والتكامل 

وب�ص������ورة خا�صة تتجلى عن������ده القدرة على 

مور  التجديد واحلكم واملحاكمة، وهو يف االأ

الت������ي ال حتتاج اإىل خ������رة وجتريب قد يبّذ 

من حوله من الرا�صدين. هذا ويذهب بع�س 

علم������اء النف�������س اإىل القول باأن من������و الذكاء 
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يبلغ نهايت������ه يف نهاية هذه الفرتة مما بحثته 

مف�صاًل يف مق������ايل عن ال������ذكاء املن�صور يف 

الباب الثاين من هذا الكتاب. 

وبتزايد ذكاء املراهق تتزايد  اهتماماته 

العقلي������ة، وتبدو ميوله التي مل تتح لها فر�صة 

الظه������ور فيما �صبق من عمره. على اأن ميول 

مر غري  املراه������ق العقلية تك������ون يف بداية االأ

ثابتة وال م�صتقرة �صاأنها يف ذلك �صاأن حاالته 

العاطفي������ة وانفعاالت������ه وهك������ذا فق������د جتد 

أو هواية علمية  املراهق من�صباً على درا�صة ا

ولكنه ال يلبث اأن يرتكها اإىل �صواها وب�صورة 

فجائية.

ولعل������ك �صائل������ي يف هذا ال�ص������دد عما 

يتوجب عليك فعل������ه:  هل ت�صمح له بتجربة 

خمتلف الهوايات حتى ي�صتقر من نف�صه على 

أم ت�صجعه عل������ى الثبات على  واح������دة منها. ا

أ به������ا لي�صتمر فيها ويتقدم!  الهواية التي بدا

أنه من اخلري للمراهق اأن ترتك له  وجواب������ي ا

أنه من اخلطر  فر�صة التجري������ب واملحاولة وا

ق�رشه عل������ى اال�صتمرار فيما مل يحب، كما اأن 

هذا التجريب عملية مفيدة له بحد ذاتها .

ماذا يقراأ املراهق 

ه������ذا ويتزايد اهتم������ام املراهق بالقراءة 

اإذا كان م������ن بيئة مثقف������ة تتوفر فيها فر�س 

أو  الق������راءة من مثل وجود جري������دة اأو جملة ا

مكتبة يف البيت. ولق������د ت�صاءل العلماء عما 

يح������ب املراهقون اأن يق������روؤوا ؟ ومرة اأخرى 

أ�صري اإىل  جابة ع������ن ال�صوؤال اأن ا اأحب قبل االإ

اأن الدرا�ص������ات الت������ي نعتم������د عليها يف هذا 

ال�ص������دد اأجريت يف املحيط������ات الغربية اأما 

يف حميطاتن������ا العربية فما زلنا مفتقرين اإىل 

درا�ص������ات علمية دقيقة يف هذا املو�صوع. ثم 

ال بد من مالحظة اأخرى يف هذا اخل�صو�س 

وهي اإن اجلواب على ه������ذا ال�صوؤال يتوقف 

اإىل  حد كبري عل������ى البيئة التي جتري فيها 

أبناء  الدرا�صة. ذل������ك باأن ما يج������ب قراءته ا

ذوي املهن الرفيعة مث������اًل يختلف بال�رشورة 

أبناء العمال، وما يجب  أه ا عما يج������ب اأن يقرا

قراءت������ه الطالب يف املدر�صة الثانوية يختلف 

عما يجب قراءته العامل املراهق  - هذا اإن 

أ - . قرا

 وت�صديقاً ملا قل������ت اأذكر لك باأن درا�صة 

اأجراه������ا )جور دان( دل������ت على اأن 25% من 

البنات اللواتي ترتاوح اأعمارهن بن 14 _ 

16 �صن������ة يحبنب قراءة ق�ص�������س املغامرات، 

يف حن دّل������ت درا�صة اأخرى اأجراها العاملان 

)تورمان( و )ليما( اأن بنات الرابعة ع�رشة ال 

يق������راأن ق�ص�س املغامرات اإال ملاما. وال�صبب 
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يف االختالف بن النتائج التي ح�صل عليها 

أنهما اأجري������ا درا�صتيهما يف  الفريقان ه������و ا

حميطن خمتلفن. 

ولق������د دّلت درا�ص������ات اأجريت يف انكلرتا 

على اأن املراهق������ن اأميل اإىل قراءة اجلرائد 

واملج������الت امل�صورة منهم اإىل قراءة املجالت 

أو العلمي������ة اأو اجلدية.  دبي������ة ا واجلرائد االأ

أثبت������ت هذه الدرا�صات اأن معظم املراهقن  وا

أو املقاالت  ال يق������روؤون املق������ال االفتتاح������ي ا

واإمن������ا  الهام������ة،  املق������االت  أو  ا ال�صيا�صي������ة 

يق������روؤون )يف حالة الفتيان(: اأخبار احلروب 

والكاريكات������ور والق�ص�س امل�ص������ورة واأخبار 

أم������ا البنات  الريا�ص������ة وال�صينم������ا والنكات. ا

فيقراأن الق�ص�س امل�ص������ورة واأخبار ال�صينما 

واأخبار  والنكات  عالن������ات  واالإ والكاريكاتور 

احلرب ور�صائل القّراء .

كما دل������ت الدرا�ص������ات عل������ى اأن اأخبار 

اجلرائ������م والف�صائح واملغام������رات والق�صايا 

جذابة بالن�صبة للمراهقن من اجلن�صن .

ولعل������ك �صائلي عل������ى الطريقة _ التي 

ت�صتطي������ع بوا�صطته������ا زيادة ق������راءة طفلك. 

وجواب������ي اإين ال اأرى اأن تقلق كثرياً الهتمام 

طفل������ك باأخبار املغام������رات وق�ص�س احلب، 

اإن هذا االهتم������ام اأمر طبيعي �صوي. ولعلك 

أن������ك اقرتحت على طفلك  حت�ص������ن �صنعاً لو ا

أدبية  كتب������اً من هذا النوع ولكنه������ا من �صوية ا

رفيعة منتقاة، ثم اأنك حت�صن �صنعاً لو عنيت 

مبا تدخل������ه اإىل بيتك م������ن جرائد وجمالت 

وكتب وحر�صت على اأن تكون مكتبة املدر�صة 

التي يرتادها طفلك من النوع الغني بالكتب 

الرفيعة التي تتفق مع اأهوائه .

 قدرات املراهق العقلية 

أري������دك اأن تعلم اأن قدرات طفلك  هذا وا

العقلية وقابليته اخلا�صة ال تنمو يف �صن مبكر 

أثناء  كما ينمو ذكاوؤه الع������ام، واإنها ال تتجلى ا

الطفول������ة. اأما يف بداية املراهقة فاإن اأهمية 

القدرات العقلية اخلا�ص������ة تاأخذ بالتزايد. 

أو الثالثة  ويقول )بورت( اإنه حتى يف الثانية ا

ع�������رشة فاإن اأهمية ال������ذكاء العام تزيد ثالث 

مرات عل������ى اأهمية القدرة الكالمية ومرتن 

أربع مرات  على اأهمية الق������درة الريا�صية وا

على اأهمية القدرة العلمية. 

ولكن هذه القدرات اخلا�صة ال تلبث اأن 

تتجل������ى بتقدم املراه������ق يف العمر. وباعتبار 

ن�صان طبيعياً اإىل االهتمام مبا يح�صن  ميل االإ

فاإن جتلّي القدرات اخلا�صة يف اأواخر هذه 

الفرتة يدفع املراهق يف طريق التخ�ص�س. 

أ      ثم اإين اأريدك اأن تعلم اأن املراهق يبدا
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يف تفهم فائ������دة املوا�صي������ع املدر�صية ومييل 

أ�صا�س من ه������ذه الفائدة والنفع.  اإليها على ا

ولق������د دّلت درا�صة قام به������ا العامل االنكليزي 

أبناء  )فاالنتاي������ن( على اأن الفتيان املراهقن ا

الثالث������ة ع�رشة يف�صل������ون الدرو�������س ح�صب 

الرتتيب التايل:  

الفن������ون،  العل������وم،  الي������دوي،  العم������ل 

الريا�صي������ات، الريا�ص������ة البدني������ة، التاريخ، 

دب، ال�صعر  ن�صاء، اجلغرافية، القراءة، االأ االإ

واال�صتظه������ار، حف������ظ ال�صح������ة، املو�صيقى 

مالء. والغناء، اخلط، االإ

كما وجد اأن البنات املراهقات من نف�س 

ال�صن يف�صلن الدرو�س وفق الرتتيب التايل:  

برة، الريا�صة، املو�صيقا والغناء،  �صغل االإ

التدب������ري املن������زيل، الفنون، العم������ل اليدوي، 

ن�صاء،  القراءة، الريا�صيات، حفظ ال�صحة، االإ

دب، درا�صة الطبيعة، ال�صعر واملحفوظات،  االأ

مالء . التاريخ، اجلغرافية، اخلط، االإ

أ�ص������ري اإىل اتفاق علماء  وال يفوتن������ي اأن ا

النف�������س عل������ى اأن تقدي������ر اجلم������ال، جمال 

الطبيعة وجمال الفن������ون املرئية واملو�صيقى 

وال�صع������ر، يتزايد خ������الل املراهقة، ذلك باأن 

منو الذكاء خالل هذه الفرتة يت�صبب يف مثل 

أ�صبابه، كما  ه������ذا التقدير ويعتر واحداً من ا

اأن التطوع اجلن�صي وما يرافقه من عواطف 

ي�صاعد على هذا التقدير اجلمايل وال �صيما 

فيما يخ�س اجل�صد الب�رشي، وهو مرفوق بعد 

ذلك باهتمام املراهق بح�صن مظهرهما.

تربية املراهق 

 وبع������د هذا ال������ذي قّدمت م������ن تعريف 

مبناحي املراهقة ومنو املراهق ج�صداً وعقاًل 

وعاطفة ويف املجتمع، لعلك �صائلي عن تربية 

ول الذي يخطر  املراه������ق، ولعلَّ ال�ص������وؤال االأ

أناق�������س املراهقة مع ابني  ببالك ه������و:  هل ا

مر دون مناق�صة  أت������رك االأ املراه������ق ؟ اأم هل ا

أتركه  معتمداً على الظروف والعمر ؟ اأم هل ا

للمعل������م واملدر�صة تنه�س بهذا العبء عني ؟ 

أ�صتطيع  واإذا ناق�صت������ه بنف�صي فاإىل اأي مدى ا

م�صاعدته عن طريق اإخباري اإياه باأن تذبذب 

عواطفه بن نهاية االنب�صاط ونهاية االنقبا�س 

أو اأن تفك������ريه يف االنتحار اإمنا هي مظاهر  ا

عابرة من مظاهر املراهقة؟ 

لق������د اقرتح الكثريون م������ن علماء النف�س 

والرتبي������ة اإج������راء مث������ل ه������ذه املحادث������ات 

واملناق�صات مع املراهقن واعتروها دعامة 

جيال ال�صاعدة. ويبدو  من دعائم تربي������ة االأ

أن������ه مفيد للمراهق اأن نخره باأنه �صيتعر�س  ا

أنه لي�س  زمات العاطفية املتذبذبة، وا لهذه االأ
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أو  وحي������داً يف ميله اإىل الهروب م������ن البيت ا

ارت������كاب االنتح������ار. ويقول الع������امل النف�صي 

)فاالنتاي������ن( اإن التقارير املجتمعة لديه تدل 

على اأن الكثريين من املراهقن ي�صعرون بعظم 

الكاآبة العتقادهم اأن ما يعتمل دخائلهم اأمر 

خا�س بهم وال يقع ل�صواهم .

أنه من غري املرغ������وب فيه اأن تقول  بي������د ا

للمراهق باأن املثالية التي ي�صعر بها واالندفاع 

عمال اإمنا هي عوار�س عابرة  اإىل جالئل االأ

م������ن عوار�س املراهقة، بل اإن من واجبك اأن 

تقويها فيه وحتثه على التم�صك بها .

قل اأرى اأن من  وثمة اأمر واحد عل������ى االأ

م  أب������اً كما اأن من واجب االأ واجبك ب�صفتك ا

حي������ال فتاته������ا واملعلم اإزاء طالب������ه واملعلمة 

جتاه طالباتها اأن تتحدث������وا به للمراهق اأال 

وهو احلقائق الب�صيط������ة الدقيقة الوا�صحة 

للنمو اجلن�ص������ي. اإن الغالبي������ة العظمى من 

املراهقن واملراهقات يف بالدنا _ بل ويف 

بع�س البالد املتقدمة علينا _ تواجه اأزمة 

البلوغ وهي ال تعرف عنها �صيئاً. ولقد اأجمع 

علماء النف�س التحليليون على اأن الكثري من 

واالنحرافات  الم  واالآ والهواج�������س  املخاوف 

النف�صي������ة عند املراهقن والرا�صدين ترد اإىل 

أولئك الرا�صدين  أو ا جهل هوؤالء املراهق������ن ا

_ حن كان������وا مراهقن _ بحقائق النمو 

اجلن�صي مما �صبب لهم كل هذه اال�صطرابات. 

وكثرياً ما كان العالج بك�صف ال�صبب واإي�صاح 

احلقائق .

�صت������اذ )فاالنتاي������ن( اأن تخر  ويق������رتح االأ

م، اأو �صديقة كبرية ال�صن اأو قريبة، الفتاة  االأ

املراهقة باأن ما ت�صعر به من ميل اإىل معلمتها 

كر منها �صن������اً اإمنا هو �صعور  أو رفيقته������ا االأ ا

موؤقت يجب اأال ي�صبب لها اأي قلق. 

�صت������اذ )فاالنتاين( ينبه اإىل اأن  بيد اأن االأ

الكثريين من املراهقن واملراهقات يعترون 

حد  اأن خرتهم اأمر �صخ�صي ال يبوحون به الأ

وال يحب������ون اأن يناق�صوه مع اأحد. ولكن هذا 

أو املعلم  طبعاً يجب اأال مينع الوالد والوالدة ا

أو املراهقة على  واملعلمة من ت�صجيع املراهق ا

التح������دث يف �صوؤونهما اخلا�صة مع الوالدين 

أو املعلم . ا

وبعد 

 فتلك هي ي������ا �صديقي بع�س املعلومات 

عن املراهق������ة وبع�س الن�صائح العلمية التي 

أنه������ا قد تفي������دك يف التعامل مع  اعتق������دت ا

أبنك املراهق اأرجو اأن ترى فيها عوناً لك يف  ا

بوية واهلل اأرجو اأن يقر عينك. مهمتك االأ
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هذه الَغواية..

هذا احلافز العميق

الذي ن�صمّيه االنتقال، احلركة، ال�صفر،

اخرتاق اجلدران التي حتيط بك..

ه ما �صئَت.. �َصمِّ

يف بودابــ�ســــت

دة اأوروبـــــــــا َزمــــــــــرُّ

�ساعر العروبة والطفولة الكبري.

العمل الفني: الفنان غيث العبد اهلل.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى
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أ�صاأل،  �صاأقف عنده قلياًل وا

ْرٌث من املا�صي، من اأعماق الزمن،  هل هو اإِ

جداد من اجلاهلية حن كانت حياة االأ

رحياًل م�صتمراً.. وحركًة دائبة؛

هل هو احلنُن اإىل املجهول، اإىل التغيري،

أبو متام، أ�صتاذنا ا أنف�صنا، كما قال ا اإىل جتديد ا

- فاغرِتْب تتجدِد -؟

تابة، واحلياة العادية،  هل هو الهرب من الرَّ

�صياء املاألوف������ة التي تتكرر يف حياتنا كل  واالأ

يوم؟

ل�صت اأدري..

أنني ورفيقة دربي أُح�صه واأعرفه ا كلُّ ما ا

أ التفكري يف رحلة جدي������دة اإىل اأي  نب������دا

ر�س كلما دنا  مكان ن�صتطيعه يف رح������اب االأ

ج������ازة ال�صيفية، على  أو االإ مو�صم ال�صيف، ا

أ�صتاذة يف اجلامعة، وال ت�صتطيع  �صح، فهي ا االأ

االنف������كاك من عملها، والت�رشف بوقتها كما 

أنا  أما ا ت�ص������اء، اإال يف اإجازته������ا ال�صيفي������ة؛ ا

فُمح������ال على املعا�س –كم������ا يوؤثر اإخوتنا يف 

م�رش اأن يقولوا- ووقتي كله ملكي.

أ التفكري يف رحلة  منذ مطلع الربيع.. نبدا

ال�صيف.

وتت������واىل االقرتاحاُت مني ومنها، بعد اأن 

نح�ص������ب جيداً ما ميك������ن اأن نوفره من نقود 

�صا�صية يف حياتنا. ملثل هذه »امل�رشوعات« االأ

اأقول لها: رحلة اإىل اجلارة تركيا �صتكون 

جميلة جداً.

�صرنى، يف الوقت نف�صه، اأ�رشتنا واأقرباءنا 

الذين تركناه������م يف اأنطاكية منذ اأمد بعيد. 

واإنهم يف �صوق اإلينا كما تعلمن.

تواف������ق مبدئياً.. فقد �صبق اأن قمنا بهذه 

الزي������ارة منذ نّيف وثالث������ن عاماً، وحتدثت 

عنها بكثري من احلنن، وعدد من الق�صائد 

احلميمة يف معامل �صريتي الذاتية: على طريق 

العمر.

ن اأن جرياننا  ولكني ل�صت عل������ى يقن االآ

�صي�صمحون يل بزي������ارة »ب�صاتن العا�صي« -

أ�صي- مرًة اأخرى.. م�صقط را

أردَفْت: أتوقعه.. ثم ا قالت: وهذا ما ا

مِلَ ال ن������زوُر بقع������ًة جدي������دة مل نعرفها من 

قبل؟

دةَ اأوروبة« هذه املرة؟ مِلَ ال نق�صد »ُزمرُّ

أَعني ب� » ُزمردة اأوروبة«؟ اأتعرف ماذا ا

اإنه������ا بوداب�صت.. نع������م مدينة بوداب�صت، 

عا�صم������ة هنغاري������ا )املجر( الت������ي يخرتقها 

الدانوب.

وهو يف عنفوان �صبابه، وجماله، وروعته.

❁    ❁    ❁
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أًة فال�������س الدانوب  ويلمع يف الب������ال فجا

زرق ال������ذي اأبدع������ه �صرتاو�������س، وال������ذي  االأ

أ�صمعه، وما زل������ت، يف كثري من املتعة  كن������ت ا

عج������اب. ق�صي������دة مو�صيقي������ة �صغرية ال  واالإ

اأحل������ى وال اأعذب هذا الذي اأماله »الدانوب 

زرق« عل������ى اأ�صاب������ع �صرتاو�������س. وما اأظن  االأ

زرق« هذه اإال  هدية من املو�صيقي  �صف������ة »االأ

العظيم للنهر اجلميل.

وتتابع رفيقتي: يقال اإن بوداب�صت اأجمل 

مدين������ة يف اأوروبة بطبيعته������ا ال�صاحرة. اإنها 

وردة �صخم������ة متلك األف ل������ون ولون، ي�صقها 

الدان������وب اإىل ن�صف������ن ع������اٍل ومنب�صط، وال 

بهى. متع واالأ أيهما االأ تدري ا

لق������د مررت بها م������روراً عابراً ذات يوم. 

وما زلت اأحل������م اأن من�صي فيها ب�صعة ع�رش 

دةُ اأوروبة فعاًل.. يوماً. اإنها ُزُمرُّ

وبدون اأي ت������ردُّد.. وجدتُني اأوافق على 

الفكرة، بل اأجعل منها قراراً نهائياً. �صتكون 

أو  اإجازتن������ا اإذاً هذا ال�صي������ف يف بوداب�صت ا

بوداب�صت كما يلفظها اأهلها.

❁    ❁    ❁

وت�ص������ارع رفيقة ال������درب لتقول يل، وكاأن 

أًة: �صيئاً جديداً خطر يف بالها فجا

هل ن�صي������ت اأن ابنة �صقيقت������ي املهند�صة 

ر�صا تقيم يف بوداب�صت منذ عامن اأو ثالثة، 

أنه������ا ما تزال تلحُّ علين������ا من حن اإىل اآخر  وا

بزيارتها؟

قلت: وهذا ما يجع������ل الرحلة قائمة اإذاً 

ن. منذ االآ

أننا  دعين������ا نت�ص������ل بر�ص������ا، ونخره������ا ا

ن يف  قادمون.. ونكلفها اأن حتجز لنا منذ االآ

فندق �صغري مريح..

وهكذا كان..

أنها اختارت فقد اأخرتنا ابنتنا املهند�صة ا

فندقاً يقع على اأطراف املدينة، يف قلب 
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�صج������ار البا�صقة،  غابة �صغ������رية، و�صتكون االأ

ل������وان، و�صق�صقُة املياه  والع�صافري من كل االأ

دنَ������ْن َطواَل اإجازتنا،  من حولنا، جرياننا االأَ

ننا رف�صنا اأن   �ص������ف الأ أ�صد االأ أنه������ا تاأ�صف ا وا

نكون �صيوفها يف بيتها ال�صغري الذي ال يكاد 

يت�صع لها ولزوجها وطفلتها.

❁    ❁    ❁

نحن يف مطار بوداب�صت..

�صباح ناعم جميل يداعب وجوهنا ونحن 

نخطو اأوىل خطواتن������ا يف املطار.. والطبيب 

ال�صاب الدكتور فهد، زوج ر�صا، يفتح ذراعيه 

مرحب������اً بنا، ثم ي�صمن������ا يف �صيارته، وينطلق 

بن������ا اإىل »ماأوانا« يف قل������ب الغابة اخل�رشاء، 

حيث نلقي ع�ص������ا الرتح������ال، ون�صتقر على 

فنجان قهوة يف �رشفة الفندق، ت�صق�صق حتت 

اأقدامن������ا ناف������ورة ماء �صغ������رية تذّكرين على 

الفور بناف������ورة احلديقة يف بيت ابنتنا بادية 

مبونرتيال. اإنها النافورة عينها التي تركناها 

ذات ي������وم هناك، واأحلانه������ا احللوة ما تزال 

متالأ �صمعنا وقلبنا معاً.

�صياء اجلميلة يف كل مكاٍن  لََكْم تت�صابُه االأ

من هذه الدنيا!

❁    ❁    ❁

أنا نخطط،  ما كدن������ا ن�صتقر.. حت������ى بدا

ماذا �صرنى؟

جازة التي  واأين �صنذهب؟ خالل هذه االإ

تفتح ذراعيها اخل�رشاوين لنا. كل �صيء من 

حولنا يلفُّك باخُل�رشة والنَّ�رشة. بوداب�صت.. 

أنها متلك  ه������ذه احلديقة ال�صخمة بدت لنا ا

اأجمل ما اأبدعته الطبيعُة

من لون وظل وماء.

قلت لرفيقتي: طبيبنا ال�صاب معنا، وهو 

أنه غري من�صغل ه������ذا ال�صباح ب�صيء.  يوؤك������د ا

�َصه لنا. لقد خ�صَّ

دعينا نَُقْم بجول������ة خاطفة اإذاً يف اأرجاء 

املدينة جنت������از بها نهره������ا الرائع، من على 

أح������د اجل�صور التي تنت�ص������ب فوقه )كقالئد  ا

أ�صتاذنا املعري..  من ُجَمان(.. على حد تعبري ا

قالئد ت�ص������ل ب������ن �صفتي������ه الرائعتن هنا 

وهناك، تاركًة النه������ر العظيم ين�صاب حتتها 

زاخراً باحلركة والقوة واجلمال.

واإْن ه������ي اإال حلظات.. حت������ى كنا فوق 

اأح������د اجل�صور، جنت������ازه ب�صيارتنا ال�صغرية. 

أ�صاع  ويده�صني اأن الدانوب مل يكن اأزرق كما ا

عنه مو�صيقارن������ا الكبري يف »فال�صه« اخلالد، 

كنة، حتى خلتُه  ولكنه كان داكن������اً، �صديد الدُّ

يُه������دد بالتهامنا كل حلظة، ونحن منر فوقه 

اآمنن.
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منذ ف������رتة قريب������ة.. كان النهر قد طفح 

كيلُه، وَغُزَرت مياهه اإىل حد تهديد �صفافه 

القريبة كلها بالغرق.

ولكن غ�صبت������ه ال�صدي������دة كانت حل�صن 

احلظ قد انح�رشت عند و�صولنا، واإن كانت 

آثارها ما تزال عالقًة بال�صفاف. ا

❁    ❁    ❁

هذا الداك������ن الغا�صب الذي يهدر حتتي 

أنا اأعره، ل������ه يف �صعري ذكرى حلوةٌ حلوة،  وا

ن. توم�ُس يف البال االآ

لقد اأهدي������ت اإليه ق�صي������دًة �صغرية قبل 

الفرن�صي������ة  اإىل  تُرجم������ت  أع������وام،  ا ب�صع������ة 

نكليزي������ة، وماتزال حتتل مكانها يف اأحد  واالإ

دواويني ال�صابقة. كانت الق�صيدة بعنوان:

خم�س دقائق مع الدانوب.

أيها الداك������ن الغا�صب الذي يهدر حتتي  ا

أذّكرك  أع������ر اأحد ج�صوره، دعني ا أنا ا ن، وا االآ

باأبياتي احللوة التي اأمليتها عليَّ

أين؟ ذات يوم.. هل تذكر ا

كل ذلك يف بلغراد..

واأنت تعر بلغراد كم������ا تعر بوداب�صت.. 

كن������ُت مدعواً اإىل ملتقى اأدبي هناك.. وحن 

قادتن������ي ال�صبي������ة اليوغو�صالفي������ة، مندوبة 

املوؤمت������ر، اإىل نزهة اإليك، وقف������ُت يف مكان 

تتالقى فيه مع نهر ال�صافا.

اأحد روافدك؛ كن������ت اأزرق املياه فعاًل.. 

وكان املنظر رائعاً.

أُذنك. اأذكر اأين هم�صت يف ا

اأَزرْق! ي�����ا  اخل�����������رِي..  �����س����ب����اُح 

مي������������������������اءَة امُل��������ْط��������َل��������ْق وي�����������ا اإِ

�����س����ب����اح اخل�����������ري.. �������س������يٌء م��ن

اأَورْق دم��������ي  يف  �����س����ف����اف����َك 

������ب������ا خ���ل���ف���ي ���������������������َك، وال�������������سِّ ملُّ اأَ

ْغ����������َرْق اأَ ال���������روؤى  ِب����ُه����ْدب����ي، يف 

�����َب�����ْح ُن�����������سْ مل   .. َم���������������رَّ زم�������������اٌن 

ُن�����ْغ�����َب�����ْق ومل  ك������اأ�������س������ًا،  م�����ع�����ًا 

�������������������َك ن�����غ�����م�����ًة ع����������������ذراَء.. ملُّ اأَ

��������������رَّ ح��������ك��������اي��������ٍة ُم��������ْغ��������َل��������ْق

واأن�������������َت ُت�����ع�����ان�����ُق »ال���������س����اف����ا«

��ْق ��ى ال�����س��ح��َب م���ن َي��ْع�����سَ وَي��ْن�����سَ

)1(
وت�����س��ق��ي ال�������وردَة ال��ب��ي�����س��اَء

ح������ت������ى ي�����������س�����ك�����ر ال������زن������ب������ْق

مت����������دُّ ي��������دي��������َك ل����ل����ع���������س����اِق،

َت������ْع������َب������ْق ُخ�������ُط�������وات�������ه�������م  يف 

ووح�������دي اأج���ت���ل���ي ���س��ف��ت��ي��َك..

������ام������ئ امُل����������ْرَه����������ق! ي��������ا َل������ل������ظَّ

����س���ب���اُح اخل������ري.. ُق���ْل���ه���ا حل��ظ��ًة

ْق َ م�����������ن ع�������م�������رن�������ا ُت���������������������������رْ
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ت�������الَق�������ى ال�������������س������اع������ران ع���ل���ى

ُل��������ه��������اِث ق�����������س�����ي�����دٍة َت�������ْغ�������رْق

ه��������واَك- –وح���������ّق  اأدري  ول 

اأع��������م��������ْق! ِج��������راِح��������ن��������ا  اأيُّ 

دق�����������ائ�����������ُق.. ث��������م ي�����دع�����وين

ال�����������������راُع، وُي�����ق�����ِل�����ُع ال����������زورْق

، زيلُّ الأ خ������م������رَك  وي����ب����ق����ى 

ي����ب����ق����ى ال�����ع�����ط�����ُر وال���������������دورْق

*        *        *

�سباُح اخلري..

           اأ�سعُر اأنَت..

                    اأحلى اأنَت

)2(
                            يا اأزَرْق

كان ذل������ك يف 1982/10/19. اإين مولع 

بالتاريخ.

❁    ❁    ❁

نوا�ص������ل جولتنا.. موؤثرين ج������وار النهر 

�صواق ما  دائماً، نائ������ن باأنف�صنا من زحمة االأ

ا�صتطعنا.

�صواق وقت اآخر البد منه.. لزيارة االأ

ويلتفت اإلينا الطبيب ال�صاب:

ما يزال الوقت مبكراً.. ما قولكم بزيارة 

جلزيرة مارغريت..

هن������اك يف اأق�صى املدين������ة.. رمبا كانت 

اأروع ما ميكن اأن ت�صاهدوه هنا.

أو مارغ������ت.. كما  جزيرة مارغري������ت.. ا

ي�صميها اأهل البلد..

هذا اال�ص������م املقتطف من بيت �صعر بالغ 

العذوب������ة والرق������ة. وبادرُت باجل������واب قبل 

اجلميع:

اإىل جزي������رة مارغري������ت.. اال�ص������م وحده 

يغري بالذهاب اإليها.

قال مرافقنا ال�صاب:

������ة ح�صناء،  نعم.. اإنه������ا حتمل ا�صم �صبيَّ

مريات يف هذا البلد. كانت اإحدى االأ

ويف دقائ������ق.. كنا منتط������ي اأحد املراكب 

النهري������ة التي توؤمُّ اجلزي������رة ذهاباً واإياباً يف 

�صدر الدانوب.

أُوالء يف ج������وار اجلزيرة غري  وه������ا نحن ا

البعي������دة الت������ي راح النهر يطّوقه������ا، ويُغدق 

عليها ما �صاء من ِهباِت اجلمال.

نزلن������ا ميناءه������ا ال�صغ������ري، ودخلنا هذا 

الفردو�������س الغ������ارق يف اخل�������رشة والع�صب 

أني������ق ي�صتقبلنا منذ  والظ������الل. كان فن������دق ا

أمام������ه ب�صعة َمَقاٍه  وىل، تنترث ا اخلطوات االأ
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وىل. تُغريك باجللو�س منذ اللحظة االأ

كن������ت متَعباً.. فل������م احتَ������ْج اإىل كثري من 

أ�صرتيح. قلت لرفيقتي: جل�س وا غراء الأ االإ

ائذين يل اآخذ ق�صطاً من الراحة، واأمالأ 

كل جارح������ة م������ن جوارحي به������ذه امل�صاهد 

ن، وبعدئذ..  ب������ة الت������ي حتيط ب������ي االآ اخلالَّ

�صاأفك������ر يف الطواف معك������م يف اأرجاء هذا 

ر. مبياه الدانوب. الفردو�س امل�صوَّ

�صحك������ت رفيقة الدرب وقالت: �صنرتكك 

هن������ا تاأخذ ق�صط������اً من الراحة كم������ا ت�صاء، 

و�صنمتطي هذا القطار ال�صغري ونقوم بجولة 

خاطفة يف اأرجاء اجلزيرة، ثم نعود اإليك.

وافقُت على الفور، مكتفياً مبا حويل من 

أرت�صف فنجان قهوة  �صحر وفتنة، واأخ������ذُت ا

فق البعيد. طلبته ب�رشعة واأ�رشد يف االأ

❁    ❁    ❁

�صهر،  ِل�ْصت.. عازف البيان������و املجري االأ

)مال������ئ الدنيا و�صاغ������ل النا�������س( يف القرن 

التا�صع ع�رش، هو عندي البلد كله.. مل اأملح له 

أراه يف مكان  أتوقع اأن ا ن. كنت ا أث������راً حتى االآ ا

م������ا.. اأ�صافحه.. اأحتدث اإلي������ه فور دخويل 

املجر.

اع������رتف اأين كن������ُت يف فرتة م������ن فرتات 

ال�صب������اب م�ص������دوداً اإىل كل نقرة يوّقعها هذا 

العازف العظيم على اأ�صابع البيانو، وال �صيما 

مقطوعته ال�صهرية )راب�صودي هنغارية(.

لكْم كنُت م�صغوفاً بهذه القطعة املو�صيقية، 

أنا وع������دد من رفاقي،  الزاخ������رة باالنفعال، ا

يف مطلع ال�صب������اب. كنا ن�صميها )العا�صفة(. 

أ�صطوانات  أنن������ا ذهبنا مرًة اإىل بائ������ع ا اأذكر ا

مو�صيقي������ة يف دم�صق، وطلبنا اإليه �رشاء هذه 

ول مرة  )العا�صفة(، ف�صحك.. وعلمنا منه الأ

ا�صمها احلقيقي.

❁    ❁    ❁

أتوقعها،  أك������ن ا وحت������دث املفاجاأة التي مل ا

أرت�صف فنجان قهوتي يف حديقة الفندق  أنا ا وا

نيق. يخ������رج اإىل احلديقة فجاأًة جمموعة  االأ

م������ن الفتي������ات والفتي������ان، بثيابه������م الريفية 

املزرك�صة، ويب������دوؤون رق�صتهم ال�صعبية على 

أنغ������ام القطعة املو�صيقي������ة نف�صها التي كنت  ا

مفتون������اً بها، وما زلت. يا له������ا من مفاجاأة! 

رمبا كان هوؤالء ال�صباب يقيمون احتفاالً يف 

منا�صب������ة ما، وقد اختاروا هذه »الراب�صودي« 

أمٍد بعيد  التي قي������ل يل اإنها اأ�صبحت من������ذ ا

�صيل يف  رم������زاً من رم������وز الفن ال�صعب������ي االأ

املج������ر كلها. بل رمب������ا اختاروها هدية يل.. 
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من يدري؟

وما كادت الرق�ص������ُة الرائعة تنتهي حتى 

اأقبلت رفيقة الدرب من جولتها يف اجلزيرة، 

�صارير، بادَي االرتياح، قلت  أتني منطلق االأ ورا

لها:

أية  لقد فاتِك م�صهد رمبا كان اأجمل من ا

جولة ميكن اأن نقوم بها

يف هذا البلد. وحدثتها مبا �صاهدت قبل 

قلي������ل. كان ح�صد ال�صبايا وال�صباب ما يزال 

منترثاً يف اأرجاء احلديقة. اأجابت:

أي�ص������اً، وي�رشين اأن  كان������ت جولتنا رائعة ا

تكون ق������د وجدت ما يعّو�ص������ك عنها خالل 

انتظارك لنا.

❁    ❁    ❁

أريد اأن اأحتدث بالتف�صيل عن كل ما  ال ا

�صاهدناه يف بوداب�صت وما حولها،

خ������الل اإقامتنا فيها. ال اأح������ب »ال�رشد« 

ألتقط من هذه الزيارة  أوثر اأن ا العادي. اإنني ا

م������ا كان له اأثر ميكن اأن يبقى يف النف�س واأن 

ت�صتعيده الذاكرة ب�صيء من احلب واحلنن.

�صجار اخل�رشاء واحدة يف كل مكان.. االأ

ولكْن.. اأن جتد طفاًل يف العا�رشة،

يقُف حتت �صجرة خ�رشاء �صامقة، يوؤدي 

ل������ك التحي������ة الر�صمية، وهو يرت������دي ثياب 

الطالئع، ثم ي�صري اإليك اأن تتف�صل بال�صعود 

اإىل القطار الذي �َصيُِقلُّك يف نزهة ممتعة اإىل 

�صواحي العا�صمة..

تل������ك لَعمري لقطٌة البد اأن تاأخذ مكانها 

يف اأعماق الذاكرة.

طفال، يف زّي  أزال اأرى هوؤالء االأ اإين م������ا ا

الطالئع، يتولون قيادة »النزهة املمتعة« التي 

أنا ورفيقت������ي، اإىل �صاحية من  أقلتن������ا فعاًل، ا ا

�صواحي. بوداب�صت.

لباب.  كان الطريق وحده متعًة تاأخذ باالأ

ولكن اأجمل ما فيه اأطف������ال الطالئع الذين 

ياب. تولوا قيادة القطار يف الذهاب واالإ

❁    ❁    ❁

أو قارئتي  هل �صيلومني قارئ������ي العزيز، ا

العزي������زة، اإذا اأغفل������ُت احلدي������ث قلياًل عن 

الق�رش امللكي الرائع يف هذه العا�صمة؟

لقد زرن������اه غري مرة خالل اإقامتنا فيها. 

طفنا قاعاته الفخمة، وباحاته الوا�صعة، بل 

تناولنا ع�صاءن������ا يف اإحدى حدائقه اجلميلة 

ذات مرة.. كان ع�صاًء ب�صيطاً طبعاً، ال يعدو 

بع�س ال�صطائر من اللحم اأو اجلنب،

وبع�س اأكواب الع�صري.
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أن�صام امل�ص������اء الباردة الناع�صة يف  ولكن ا

أ�صهى  تل������ك احلديقة ال�صغرية كان������ت اأمتع وا

من اأي طعام كان.

❁    ❁    ❁

أبرز بناء يف  �صيعتب علّي ق�رش )الرملان(، ا

خر من املدينة اإذا مل اأذكره بكلمة  ال�صط������ر االآ

عاب������رة. اإنه جدير باأكرث من كلمة. ها هو ذا 

أنا يف حديقتي ال�صغرية  ن وا يبدو اأمام������ي االآ

التي حتدثت عنها قبل قليل �صاخماً، مزهواً 

بجدرانه و�صقوفه الرائع������ة التي تلمع حتت 

اأ�صواء امل�صاء.

�صدقاء الهنغارين: قال يل اأحد االأ

أُنفَق على ه������ذا البن������اء ما يكفي  لق������د ا

النت�صال ن�صف �صكان املجر من الفقر الذي 

يعانونه.

رمبا كان �صديق������ي مبالغاً، ولكن َعَظمة 

البن������اء التي تل������وح اأمامي من بعي������د ت�صّوغ 

ل�صديقي اأن يقول عنه ما قال.

❁    ❁    ❁

أ�صبوع على وجودنا  ها قد مر اأكرث م������ن ا

هنا.

وم������ا اأظننا تركنا مكان������اً جمياًل يف هذا 

جن������ا عليه،  أو فيم������ا ج������اوره اإال عرَّ البل������د، ا

واأم�صينا فيه �صاعات جميلة.

ن.. رفيقة  ولكننا مل نق�صد ال�صوق حتى االآ

الدرب ال تريد اأن تغادر هذه املدينة املعروفة 

زاتها، ومنتجاتها اليدوية البديعة، دون  مبَطرَّ

اأن حتمل منها بع�س الذكريات.

وها نحن اأوالِء.. يف ال�صوق.

تخت������ار يل رفيقتي مقه������ًى مريحاً على 

�صف������ة النهر.. وتغي������ُب ه������ي يف احلوانيت 

نيقة، القريبة، تتف������رج، وتختار ما يطيب  االأ

أ�صياء. لها من ا

وم������ا تلبث بع������د �صاع������ة اأن تع������ود ويف 

�صي������اء اجلميلة التي  يدها كي�������سٌ يََغ�سُّ باالأ

اختارتها.

وجنل�س معاً على فنجان قهوة ن�صتعر�س 

ي������دي الفنانة  م������ا اختارته مم������ا اأبدعت االأ

العاملة يف املجر.

واأتذكر القول العربي ال�صهري:

.. البُدَّ مما لي�س منه بُدُّ

❁    ❁    ❁

ن عن اأي ن�صاط ثقايف،  مل اأحتدث اإىل االآ

أو ملتقى اإبداعي، يف عا�صمة ِل�ْصت.. ا

اإنه مو�صُم ال�صيف..

واحلركُة الثقافي������ة كلها تتوقف عادًة يف 
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هذا املو�صم.

كلٌّ يريد اأن يرتاح قلياًل..

اأن ينعم باإجازة مثلنا..

قل.. هذا ما افرت�صناه نحن على االأ

أنف�صنا من هذا الهم، ولذلك اأرحنا ا

وتركنا �صوانا يرتاح..

ول������و بحثن������ا عن بع�������س ه������ذا الن�صاط 

لوجدناه بالتاأكيد.

ولكن������ي كنت اأعود اإىل فندقي، بعد عناء 

نهار كام������ل، واآوي اإىل فرا�ص������ي على الفور. 

فمعذرة من كل املبدعن واملبدعات يف وردة 

اأوروبة ال�صاحرة.

❁    ❁    ❁

أَيته������ا  واإىل لق������اٍء يف موا�ص������َم اأخ������رى.. ا

العزيزة بوداب�صت.

الهوام�ش

1- مدينة بلغراد، وا�سمها املدينة البي�ساء.

ر�ض املرتجم اإىل الفرن�سية، �ض�3. 2- ديوان: رائحة الأ

¥µ
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وىل مفهوماً كال�صيكياً اليختلف كثرياً  قد يبدو مفهوم الالعنف للوهلة االأ

ع������ن غريه من املفاهيم التي جت������اوره يف املكان وجتان�ص������ه يف الداللة؛ ولكن 

م������ا اأن يتاأمل املرء فيه ويتمع������ن يف جتلياته حتى يجد نف�صه يف ف�صاء فكري 

ن�صانية. ولي�س من امل�صادفة اأن  بعاد يف م�صتوياته الفل�صفي������ة واالإ مرتام������ي االأ

ن�صانية ال�رشقية، مبا ت�صتمل  يرتبط هذا املفه������وم ارتباطاً عميقاً باحلكمة االإ

علي������ه هذه احلكمة من اإ�رشاقات اإن�صانية، و�صطحات �صوفية كانت وما زالت 

يف مفهوم »الالعنف« عند غاندي:

ن�سانية بعاد الإ قراءة يف الدللت الفل�سفية والأ

اأديب وناقد واأ�ستاذ يف جامعة الكويت

العمل الفني: الفنان غيث العبداهلل

❁

ò

❁
د. علي �أ�سعد وطفة
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قادرة عل������ى التوغل يف اأعمق مناطق الوعي 

ن�صان؛  ولي�س  خالق������ي والوج������داين يف االإ االأ

غربياً اأن يتعانق جمال هذا الت�صامح ال�صويف 

املت�صّوع باحلكمة ال�رشقية، مع �صمو احلكمة 

امل�صيحية القدمية، وما اأجمل اأن يخفق بن 

هاتن احلكمتن قلب املهامتا غاندي الكبري، 

ال������ذي متَح رحيق املحب������ة من معن احلكمة 

الهندية القدمي������ة، ونهل من معن احل�صارة 

الغربية املتدفقة، فجاء عطاوؤه غمراً اإن�صانياً 

م�صق������والً يف منه������ج فكري فل�صف������ي اأ�صيل، 

فاأخذ املفكرون من ذل������ك العطاء يرحتقون 

ومن هذا الفكر ينهلون يف �صبيل بناء فل�صفة 

اإن�صاني������ة لل�صالم قادرة عل������ى اأن تنري دروب 

ال�صع������وب املظلوم������ة واملغلوبة عل������ى اأمرها 

ن�صالها من اأجل احلق واحلرية وال�صالم.

حكمتي 
 )1(

لقد ا�صتلهم املهامت������ا غاندي

ال�رشق والغ������رب، فاأخ�صب ما بينهما لي�صّيد 

أث������ر كبري يف توجيه  فل�صف������ة جديدة كان لها ا

ن�صاين من اأجل احلرية وال�صالم.  الن�صال االإ

ولكن حب������ه لل�صالم ون�صاله م������ن احلرية مل 

يح�صن������اه �صد ال�صه������ادة الت������ي كان يطلبها 

تيمن������ا بقوله »تعلمت من احل�صن كيف اأكون 

 ف������كان على موعد من 
)2(

مظلوم������اً فاأنت�رش«

أراد، حيث منحه اأحد  ال�صهادة وكان له م������ا ا

الهندو�������س املعت�صبن �رشف ال�صهادة فنه�س 

به������ا رمزاً للحرية وعنوان������اً لفل�صفة الن�صال 

 رحل 
.)3(

ال�صلمي من اأجل احلري������ة وال�صالم

أن�صاقه الفكرية مازالت ت�صكل  غاندي ولكن ا

طاقة اإن�صانية حيوي������ة تعتمدها ال�صعوب يف 

الن�ص������ال ويعتمدها املفكرون يف تاأجيج هذا 

الن�صال وعقلنته فكري������اً ونظرياً م�صتلهمن 

 )4(
روح غاندي وفل�صفته.

ثرات غاندي:  موؤ

ت�صكل احلكمة الهندية القدمية )التاوية 

�صا�صي  والبوذي������ة والرهمانية( امل�ص������در االأ

لفل�صف������ة غاندي الت�صاحمي������ة. وميكن القول 

باأن تاأثري البوذي������ة كان وا�صح املعامل يف فكر 

و�صل������وك غاندي. ومن يتمع������ن جيداً �صيجد 

على لغاندي،  ب������اأن بوذا كان مبثابة املث������ل االأ

وذل������ك نظ������راً للتجان�س الكب������ري يف ال�صلوك 

والتفك������ري والعقيدة. وقد تبن لنا بعد قراءة 

متاأنية ل�صرية الرجلن وجود تاأثري كبري لبوذا 

يف غاندي، علم������اً باأن الدرا�ص������ات اجلارية 

�ص������ارة اإىل هذا  حول غان������دي ال تت�صمن االإ

مر عل������ى الرغم من اأهميت������ه، وقد يعود  االأ

ذل������ك اإىل اأن غاندي مل يُلّح على هذا اجلانب 

�صباب قد تك������ون عقائدية. ومع ذلك فاإنه  الأ

�صارة اإىل اأن البوذية من اأكرث العقائد  جتب االإ

تاأكي������داً على قيم الت�صام������ح، واأكرثها رف�صاً 

ك������راه والظلم، وهذا  أ�صكال العنف واالإ لكل ا
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ما تقت�صيه بال�������رشورة عقيدة التنا�صخ التي 

ت�صكل ال�صمام العقائدي للبوذية. 

وم������ن اأجل اأن ندلل عل������ى اأهمية التاأثري 

الكب������ري للبوذية يف فكر غان������دي الت�صاحمي 

ميكنن������ا اأن نورد منوذج������اً فكرياً حول قيمة 

الت�صام������ح البوذي يف ح������وار يجرى بن بوذا 

أراد بوذا ملريده  وبورن������ا )اأحد مريديه(، لقد ا

بورنا هذا اأن يذهب اإىل قبيلة )�رشونا بارانتا( 

لن�رش دعوته، وكان بوذا يعلم اأن هذه القبيلة 

معروفة بال�رشا�صة واخل�صونة وال ينجح معها 

اإال الرج������ل احلكيم ال�صب������ور، فاأراد بوذا اأن 

يع������رف مدى ا�صتع������داد بورنا ه������ذا لتحمل 

م�صق������ة الدعوة وعن������اء املواجهة عر احلوار 

التايل بينهما: 

- ب������وذا: اإن رج������ال هذه القبيل������ة ق�صاة 

القل������وب �رشيعو الغ�صب، ف������اإذا وجهوا اإليك 

ألفاظ������اً بذيئة خ�صن������ة، ثم غ�صب������وا عليك  ا

و�صّبوك، فماذا اأنت فاعل؟

أق������ول ال �صك اإن ه������وؤالء قوم  - بورن������ا: ا

نه������م مل ي�رشبوين  طيب������ون لين������و العريك������ة الأ

باأيديهم ومل يرجموين باحلجارة. 

- بوذا: ف������اإن �رشبوك باأيديهم ورجموك 

باحلجارة فماذا اأنت فاعل؟ 

- بورنا: اأقول باأنهم قوم طيبون لينون اإذ 

مل ي�رشبوين بالع�صي وال بال�صيوف.

بالع�ص������ي  �رشب������وك  ف������اإن  ب������وذا:   -

وال�صيوف؟

- بورنا: اأقول باأنهم قوم طيبون ورائعون 

نهم مل يحرموين من احلياة نهائياً.  الأ

- بوذا: فاإن حرموك احلياة؟

أق������ول باأنهم ق������وم طيبون اإذ  - بورن������ا: ا

خلّ�صوا روحي من �صجن هذا اجل�صد ال�صيئ 

أمل كبري.  بال ا

- بوذا: اأح�صنت يابورنا اإنك ت�صتطيع مبا 

أوتيته من ال�صر والثبات اأن ت�صكن يف بالد  ا
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قبيلة �رشونا فاذهب اإليهم وخل�صهم مما هم 

فيه. 

وهذا احلوار يدلل ب�صورة وا�صحة على 

عظمة فكرة الت�صام������ح يف البوذية ورف�صها 

للعن������ف ب�صورة مطلقة. كم������ا يدل من جهة 

اأخرى عل������ى اأهمية تطهري النف�س من مطلق 

ن�صاين مثل  ال�������رشور التي تت�صل بالقل������ب االإ

الكراهي������ة والبغ�ص������اء واحلق������د واخلوف. 

فبورنا يف هذه ال�ص������ورة اليخاف وال يوجد 

يف قلبه اإال مطلق احل������ب والت�صامح. وذلكم 

جوهر الت�صامح ال������ذي ي�صكل �صميم الفكرة 

الغاندية ملفهوم الالعنف. 

أي�ص������اً اأن غاندي قد  وم������ا ال�صك في������ه ا

تاأثر ب�صورة كبرية ج������داً باحلكمة امل�صيحية 

القدمية التي تتجان�س مع جوهر البوذية يف 

بدي.  رف�س العنف وطلب املحبة وال�صالم االأ

فالالعنف ياأخذ �صورة حكمة اإن�صانية خالقة 

وىل دين املحبة وال�صالم. لقد  يف امل�صيحية االأ

اأفا�س ال�صيد امل�صيح عليه ال�صالم يف دعوته 

خاء  ن�صانية ال�صاملة اإىل املحبة واخلري واالإ االإ

ن�صاين واإىل الرف�������س املطلق للعنف طلباً  االإ

للمحب������ة والت�صامح وال�ص������الم؛ وتكمن هذه 

احلكمة كلياً يف قوله املقد�س »اأحب اأعداءك 

واأح�صن اإليهم«. ويف قدا�صه ال�صهري اأو عظة 

اجلبل حيث يق������ول: »ال تناه�س ال�رش، فمن 

ي�رش)..(  �رشبك على خدك االأمين قدم له االأ

افع������ل اخل������ري ملبغ�صي������ك و�صلي م������ن اأجل 

. وتلك هي مناذج من ال�صهادات 
)5(

ظاملي������ك«

وىل على قيمة الالعنف ودوره يف  امل�صيحية االأ

ن�صانية. وقد �صكلت مقولة ال�صيد  احلي������اة االإ

امل�صيح حكمة اإن�صانية  ولكنها جتاوزت حدود 

احلكمة واتخ������ذت لها �صورة برنامج ن�صايل 

قوياء، وق������د جتلت هذه ال�صورة  ملواجهة االأ

اجلديدة للمفهوم التي اتخذت من الالعنف 

منهج������اً يف مقاومة القه������ر واال�صتبداد، يف 

ما �صجل������ه التاريخ من مقاوم������ة البابا ليون 

أتيال Le pape Léon ال�صلمي������ة الجتي������اح ا
Attila، عندما قام ه������ذا االأخري مبهاجمة 
 عندما مل يجد 

)6(
أتي������ال روم������ا، وقد ده�������س ا

�ص������وار، وكان  اأي مداف������ع اأو مقات������ل على االأ

النا�������س ي�صل������ون يف الكنائ�������س، وكان رجال 

الدين من كهن������ة وق�صاو�صة يطوفون بالدعاء 

امل�صامل والرتاتيل الديني������ة يف اأرجاء املدينة، 

وا�صتطاع الباب������ا بطريقته هذه اإنقاذ املدينة 

من ال�صلب واحلرق واالجتياح. وهناك عدد 

أ  من الطوائف امل�صيحي������ة التي مار�صت مبدا

الالعن������ف يف مواجهة الق�صاي������ا ال�صيا�صية، 

واقت�رش اعرتا�صهم على اجلانب االأخالقي 

مي�س  واالأ  Memonites )املومونيت�س  مثل 

 les Mormons واملورمون  les Amish
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مريكية؛  اأوروب������ة والواليات املتح������دة االأ يف 

والدوكهوبور�س Doukhobors يف رو�صيا، 

والهيرتيت Hutterites يف مورافيا.    

أث������ره بالفكر  أبداً لتا وال يتنك������ر غان������دي ا

�صالم������ي واإعجابه ب������ه، اإذ كان ل�صخ�صية  االإ

النب������ي حممد )�صلى اهلل علي������ه و�صلم( تاأثري 

كب������ري يف التكوي������ن الفك������ري عن������د غاندي، 

ولنرتك غان������دي يعر عن هذا التاأثري بنف�صه 

حيث يقول »لقد اأردت اأن اأتعرف على اأف�صل 

ما يف حي������اة �صخ�س تخفق له قلوب مالين 

من بني الب�رش.. ولق������د اقتنعت اأكرث من اأي 

وقت م�صى بحقيقة اأن ال�صيف مل يكن هو من 

يام، بل كانت الب�صاطة واحلب  فاز يف تلك االأ

والت�صامح، واملحو الذاتي التام للنبي )�س(، 

واالحرتام الدقيق للعهود، والتكري�س العظيم 

أت������ه، وقلة  أتباعه، وجرا جت������اه اأ�صدقائ������ه وا

خوف������ه، وثقته التامة ب������اهلل وبر�صالته. هذه 

ن�صانية ولي�������س ال�صيف هو ال�صالح  القي������م االإ

وائل يف انت�صارهم  الذي اعتمده امل�صلمون االأ

ن�صاين. يقول غاندي عندما قمت باإغالق  االإ

املجلد الثاين )من �صرية النبي(، قمت بذلك 

قوم بقراءته  نه لي�س هنالك املزيد الأ باأ�صف الأ

عن هذه احلياة العظيمة. لي�س هنالك طريق 

. ومما 
)7(

لل�صالم، بل اإن ال�صالم هو الطريق«

�صالم يف  ال �صك في������ه اأن جتربة انت�ص������ار االإ

ق�صى دون ا�صتخدام للقوة جتربة  ال�������رشق االأ

مث������رية لالهتمام ومن ال�رشورة مبكان لرجل 

يف مقام غاندي اأن يتلقف املعاين االأخالقية 

الت�صاحمية لهذه التجربة العظيمة.

�صارة اإىل عدد من املفكرين  كما ميكن االإ

أث������روا يف فكر  الغربي������ن املحدث������ن الذين ا

نكليزي  غاندي وفل�صفته، مثل: الفيل�صوف االإ

 ،John Ruskin النقدي جون را�������س كينغ

وليو تول�صت������وي Léon Tolstoï يف رو�صيا 

الذي تبادل الر�صائ������ل مع غاندي ال�صاب يف 

نهاي������ة حياته ما بن 1909-1910، يف وقت 

الذي كان فيه غاندي ينا�صل من اأجل حترير 

الهند والدعوة اإىل احلقوق املدنية للهنود يف 

أي�صاً اإىل  �صارة ا . وميكن االإ
)8(

جنوب اإفريقيا

 Henri مريكي هرني دافيد تورو ال�صاعر االأ

الذي   )1862-1817( David Thoreau
أل������ف كتاباً حول احل������ق يف الرف�س املدين،  ا

وه������و   )1849  Civil Disobedience(

أث������ر يف كل من غاندي وكينغ.  الكتاب الذي ا

همية احلكم ال�صادر عن  أ�ص�������س تورو الأ لقد ا

حكام  الوع������ي االأخالقي، حيث ي������رى اأن االأ

االأخالقية ال�صادرة عن الوجدان االأخالقي 

تكون عادلة بال�������رشورة وهي تعلي من �صاأن 

الكرام������ة اأكرث من اخل�ص������وع للقانون. هذه 

النزعة الت�صاحمي������ة الفردية عند تورو اأثرت 



يف مفهوم »الالعنف« عند غاندي:

العــــــدد 546  اآذار   4�2009

يف غان������دي، وا�صتطاع������ت اأن توق������ظ في������ه 

بالتقاليد الهندية القدمية  متوقداً  اإح�صا�صاً 

)9(
املتعلقة بالالعنف والت�صامح.

ب������اأن غاندي  وباخت�ص������ار، ميكن القول 

أث������ر بع������دد م������ن املوؤث������رات الفكرية  ق������د تا

الت������ي كان له������ا دور كبري يف بل������ورة فل�صفته 

ومواقفه ال�صيا�صي������ة، لقد تاأثر غاندي واأميا 

أث������ري ب�»ن�صيد  الطوب������اوي« وهي عبارة عن  تا

ملحم������ة �صعرية هندو�صية كتب������ت يف القرن 

الثالث قب������ل امليالد واعترها غاندي مبثابة 

أ�صا�صياً ي�صتلهم  قامو�ص������ه الروحي ومرجع������اً ا

أث������ر تاأثرياً كبرياً مبوعظة  منه اأفكاره. كما تا

اجلب������ل الي�صوعي������ة، وفوق ذل������ك كله بكتاب 

نكليزي  خري« للفيل�صوف االإ »حتى الرج������ل االأ

ج������ون را�������س كينغ ال������ذي جمد في������ه الروح 

أ�صكاله، وكتاب  اجلماعية والعم������ل بكاف������ة ا

دي������ب الرو�ص������ي تول�صت������وي »اخلال�س يف  االأ

أنف�صكم« الذي زاده قناعة مبحاربة املب�رشين  ا

مريكي  امل�صيحي������ن، واأخرياً كتاب ال�صاعر االأ

هرني ديفد ت������ورو »الع�صيان املدين«. ويبدو 

كذل������ك تاأثر غان������دي بالراهمانية التي هي 

عبارة عن ممار�صة يومية ودائمة تهدف اإىل 

ن�صان يتحكم ب������كل اأهوائه وحوا�صه  جعل االإ

بو�صاط������ة الزه������د والتن�ص������ك وع������ن طريق 

الطعام واللبا�س وال�صيام والطهارة وال�صالة 

واخل�صوع والتزام ال�صمت يوم االثنن من كل 

ن�صان  أ�صبوع. وعر هذه املمار�صة يتو�صل االإ ا

اإىل حتري������ر ذات������ه قب������ل اأن ي�صتحق حترير 

 
)10(

خرين. االآ

غان���دي:  عن���د  الالعن���ف  مفه���وم  يف   

هيما�سا وال�ساتياغراها:  الأ

�صق������ل غاندي مفه������وم الالعنف وقدمه 

ن�صاني������ة منهج������اً اأخالقي������اً يف الن�ص������ال  لالإ

ن�صاين من اأجل احلرية واحلقيقة. ويرتكز  االإ

مفهوم الالعن������ف عند غاندي على ركيزتن 

هيما�صا وال�صاتياغراها.  أ�صا�صيتن هم������ا االأ ا

والميكنن������ا فه������م الدالل������ة الفكري������ة ملفهوم 

الالعن������ف عند غاندي م������ن دون العودة اإىل 

هذين املفهومن. 

 A-himsa لكلمة  ترجم������ة  فالالعنف 

يف اللغ������ة ال�صن�صكريتي������ة )لغ������ة الراهم������ة 

القدمية يف الهند(. وهذه الكلمة موظفة يف 

اللغة ال�صن�صكريتي������ة ويف الن�صو�س البوذية 

�صارة يف  والهندو�صي������ة واليانية. وجت������در االإ

هذا ال�صي������اق اإىل اأن الديانة اليانية -اإحدى 

ديانات الهن������د القدمية-كانت تعتمد منهجاً 

ن�صانية بالالعنف. وهذه  يف تطهري النف�س االإ

الكلم������ة كما هو مب������ن مركبة م������ن كلمتن 

هما العنف ونفي������ه يف ال�صن�صكريتية فكلمة 

himsa تعني الرغبة يف التدمري وا�صتخدام 
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العنف �صد كائ������ن حي، وبالتايل فاإن اإ�صافة 

البادئ������ة »a« تعط������ي الكلم������ة معن������ى النفي 

فتتحول الكلمة اإىل �صيغة A-himsa وهي 

هنا تعني العرفان والرتوي�س وال�صيطرة على 

الرغبة وامليول والعنف الذي يوجد يف داخل 

ن�صان وهي الطاقة التي تدفع اإىل اإق�صاء  االإ

خر واإيذائه واإبعاده ومن ثم اإماتته.  االآ

ويع������د مفه������وم ال�صاتياغراه������ا الركيزة 

الثاني������ة ملفه������وم الالعن������ف عن������د غاندي. 

لق������د اتخذ غان������دي مفه������وم ال�صاتياغراها 

�صعاراً مل�صريته الن�صالي������ة. وعنواناً لفل�صفته 

 saty graha وال�صاتياغراه������ا  االأخالقية، 

كلم������ة �صن�صكريتية قدمية تعني قوة احلقيقة 

)saty= قوة- agraha= احلقيقة(. وهكذا 

قام غاندي بت�صويق فك������رة »ال�صاتياغراها« 

املعتم������دة عل������ى الت������زاوج ما ب������ن احلقيقة 

)�صاتيا( واحلب )اأغراها(. ومن هذه الفكرة 

أ املقاومة الالعنفي������ة، باذراً  ا�صتنب������ط مب������دا

وىل حلركة �صعبية جماهريية  بذلك البذرة االأ

�صتتو�صع وتتعدد و�صائله������ا ال�صلمية وينحني 

 )11(
لها العامل احرتاماً.

ويف الت�صور اجلديد لهذا املفهوم تاأخذ 

ال�صاتياغراه������ا �صورة الق������وة االأخالقية يف 

أ�صم������ى �صورها، »اإن الثب������ات على احلقيقة  ا

ي كان،  يحت������اج اإىل اإرادة كبرية ال تتوف������ر الأ

ن هذا الثبات �صيتعر�س المتحانات كثرية،  الأ

قد جتر كثريين على الرتاجع والت�صليم. كما 

اأن الثب������ات على احلقيقة يتطل������ب اأن يكون 

ن�ص������ان م�صتعداً للت�صحي������ة وجت�صم عناء  االإ

التعذيب واال�صطه������اد، وهذا كله يحتاج اإىل 

 .
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قوة واإرادة وا�صتعداد للبذل والت�صحية«

أ  وال�صاتياغراه������ا فوق ذل������ك كله جت�صد مبدا

أبداً اإىل كراهية اخل�صوم  احلب، اإذ ال تدعو ا

واحلقد عليهم، وه������ذا ما كان غاندي يحّث 

ثم ولي�س  أتباعه عليه ويح�صهم على كره االإ ا

ثم، ووفقاً لهذا الت�صور فاإن ال�صاتياغراها  االآ

ن�صاين وتركن اإليه يف مواجهة  تعتمد احلب االإ

العنف والكراهية واالنتقام. 

ومن جديد يجب التاأكيد اأن ال�صاتياغراها 

حتتاج اإىل �صبط النف�������س والتحكم بالذات، 

ذى  وال�صر وقوة االحتمال، فمن يتعر�س لالأ

ب�صب������ب موقفه الثابت عل������ى احلق، وال يرد 

أو الرغبة  العنف مبثله، وال ي�صم������ح للبغ�س ا

يف االنتق������ام بالت�صل������ل اإىل نف�صه اإن�صان قوي 

. وال�صاتياغراها 
)13(

أبدا جداً، ولي�س �صعيفاً ا

لي�ص������ت حرك������ة رف�س غ������ري واع������ي ملجرد 

الرف�س، ب������ل هي حركة واعية عاقلة تعرف 

م������ا تريد، وتعرف ملاذا تقاوم، وبعبارة اأخرى 

لي�صت حركة فو�ص������ى و�صغب، بل حركة بناء 

)14(
وت�صحيح.
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أ  لق������د عم������ل غان������دي عل������ى ن�������رش مبدا

ال�صاتياغراه������ا وتو�صيح معامل������ه، ووجد اأن 

أ م������ا مل تقم فئة  ال�صعب ل������ن يفهم هذا املبدا

متن������ورة واعي������ة م������ن املفكري������ن واملنا�صلن 

ال�صليم������ة  ب�صورت������ه  بينه������م  با�صتخدام������ه 

ال�صحيح������ة، لذل������ك فقد توج������ه اإىل العمل 

على اإيجاد هذه النخبة املثقفة القادرة على 

فهم مبادئ ال�صاتياغراها ون�رشها بن النا�س 

 )15(
بال�صورة املثلى ملعانيها ودالالتها.

أ  اإن اإ�������رشار غان������دي عل������ى ن�������رش مبدا

ال�صاتياغراها يدل عل������ى اإميانه العميق بها 

منهج������اً للمقاوم������ة، وال نن�ص������ى اأن غاندي 

ا�صتخ������دم ال�صاتياغراه������ا يف جنوب اأفريقيا 

حيث كان������ت حينها بلداً عن�رشي������اً، وعندما 

كان الهن������ود فيها جالي������ة مهاجرة وهي على 

عراق  �صغرها كانت متع������ددة الطوائف واالأ

دي������ان. وعندما عاد غاندي للهند ا�صتمر  واالأ

يف دعوته اإىل فل�صفة الالعنف ومنهجه رغم 

اأن الهند كانت بلداً حمتاًل، عمل فيه االنكليز 

عل������ى تفرقة النا�س واإثارة النعرات الطائفية 

بينهم، وقد وجد غاندي اأن العنف يوؤدي اإىل 

اخلراب والتدم������ري، بينما ياأخذ الثبات على 

احلقيقة اإىل وحدة ال�صعب الهندي ويجعلهم 

قوة ال ي�صته������ان بها ق������ادرة يف النهاية على 

 )16(
حتقيق الن�رش املن�صود.

وهكذا ووفقاً لهذه ال�صورة فاإن الالعنف 

أ اأخالقي،  الغان������دوي ياأخ������ذ �ص������ورة مب������دا

أ  أوؤمن مببدا ير�صخ������ه غاندي بقوله: »اإنن������ي ا

نه وكما  . وهو اإذ يوؤمن به فالأ
)17(

الالعن������ف«

يراه غاندي ي�صكل املنهج ال�صحيح يف البحث 

ع������ن احلقيقة، ولذل������ك يعل������ن دون تراجع 

أو ت������ردد ب������اأن الالعنف ه������و الطريق الذي  ا

ن�صان يف بحث������ه عن احلقيقة،  يهت������دي به االإ

واأن الالعنف واحلقيق������ة مرتبطان برابطة 

أب������دا، وكالهما ي�صكالن  ال ينف�ص������م عراها ا

)18(
وجهن غري متمايزين حلقيقة واحدة.

الالعنف بني احلكمة والفل�سفة: 

ياأخ������ذ مفه������وم الالعن������ف كم������ا اأ�رشنا 

يف البداي������ة ح�ص������وره املمي������ز يف احلكم������ة 

أل������ق م�صيئ������اً يف حكمة  القدمي������ة، حيث يتا

، وياأخ������ذ امتيازه الروحي 
)19(

بوذا وفل�صفته

يف ر�صالة ال�صي������د امل�صيح ودعوته. وقد قّدر 

له������ذا املفهوم اأن ينتقل م������ن �صورته كحكمة 

اإن�صانية قدمية اإىل هيئت������ه كفل�صفة اإن�صانية 

واعدة اأوم�صها غاندي بعبقريته االأخالقية 

يف الع�رش احلديث. 

كان  ال������ذي  الالعن������ف  ولك������ن حكم������ة 

أداة فردية  �صالفه من املفكري������ن ا بالن�صب������ة الأ

أدائها االأخالقي  لتطه������ري النف�س وحت�ص������ن ا

اتخذت عل������ى يد غاندي �صورة منهج فكري 
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وفل�صف������ة للن�ص������ال ال�صيا�ص������ي واالجتماعي 

�ص������د الظلم والقهر ال������ذي تعانيه ال�صعوب. 

وقد تع������ددت عوام������ل تطور ه������ذا املفهوم 

م������ن مقام احلكم������ة اإىل و�صعيت������ه كفل�صفة، 

وتنوعت دالالت������ه الوظيفية والفكرية، حيث 

كرث �صمواً  اتخذ �صورته الفكرية الن�صالية االأ

وتوق������داً على ي������د املهامتا غان������دي 1948-

 GANDHI )Mohandas  1869

أ�ص�������س له ليكون  Karamchand(  ال������ذي ا
منهجاً فكري������اً ون�صالياً لتحري������ر الهند من 

اال�صتعمار الريطاين، واإلغاء نظام الطبقات 

االجتماعية، وحتقي������ق امل�صاحلة ال�صيا�صية 

واملذهبية ب������ن الهندو�������س وامل�صلمن. وقد 

ا�صتحق غان������دي يف ن�صاله الفكري ال�صلمي 

احرتام وتقدير ال�صعوب املنا�صلة واملفكرين 

ح������رار يف خمتلف اأنحاء العامل، وقد جتلى  االأ

مريكي مارتن  هذا التقدير يف قول املفكر االأ

 King Martin Luther كين������غ   لوث������ر 

)1929-1968(: »لقد اأحيا امل�صيح الروح يف 

 Le« »اأعماقنا فعلمن������ا غاندي كيف نعي�صها

 Christ a Fourni l'esprit،Gandhi a
)20(

.»montré comment l'utiliser
لقد برهن غاندي عر ن�صاله ال�صلمي اأن 

أداة  ن�صانية ي�صكل ا مفهوم الالعنف باأبعاده االإ

حقيقية يف ال�رشاع من اأجل احلق والعدالة 

ون�������رشة امل�صت�صعفن واملظلوم������ن، وبرهن 

أي�ص������اً اأن هذا املفهوم ميتلك قدرة هائلة يف  ا

غرا�س ال�صيا�صي������ة واالجتماعية  حتقي������ق االأ

لل�صعوب امل�صت�صعفة يف خمتلف اأنحاء العامل. 

وانطالقاً م������ن النجاح الكب������ري الذي حققه 

غاندي يف توظيفه الن�صايل ملفهوم الالعنف، 

بداأ هذه املفه������وم ي�صتخدم كاأداة ن�صالية يف 

م�س واليوم،  عدد كبري من بلدان العامل يف االأ

يرلنديون يف ن�صالهم من  لقد ا�صتخدم������ه االأ

اأج������ل اال�صتقالل، ووظفه ال�صود يف الواليات 

مريكي������ة م������ن اأج������ل حقوقه������م  املتح������دة االأ

ال�صيا�صي������ة واملدنية، وتبناه ال�صعب الفرن�صي 

لتحرير اجلزائر م������ن اال�صتعمار الفرن�صي، 

وم������ا زال هذا املفهوم يط������رح نف�صه باأدواته 

الفاعل������ة م�رشوع������اً اإن�صانياً ن�صالي������اً تتبناه 

ال�صع������وب املغلوبة على اأمره������ا يف مواجهة 

 )21(
ن�صاين. أ�صكال الظلم والقهر االإ خمتلف ا

فالالعنف، وفقاً لغاندي، برنامج ن�صال 

متكام������ل، اإنه �ص������الح حقيق������ي فاعل ميكن 

لل�صعفاء واملقهورين اأن يوظفوه يف معاركهم 

ن�صانية من اأجل احل������ق واخلري وال�صالم،  االإ

وميكنهم اأن ي�صتلهموه قوة قادرة على اإحياء 

الوعي االأخالقي للجماه������ري، وتثوير الراأي 

الع������ام، وف�صح اجلرائم االأخالقية للظاملن، 

واإيقاظ ال�صمائر، واإحياء القلوب امليتة، وفتح 
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العي������ون الهاجعة، وه������و يف النهاية، وعندما 

يح�صن ا�صتخدامه، يوؤدي اإىل اإ�صعاف عزمية 

املعتدي وهزم اإرادت������ه، وك�رش �صوكته ودفعه 

اإىل طاولة احلوار والبحث عن ال�صالم. 

جربوت الالعنف وقوته: الالعنف لي�س 

�سعفًا وا�ست�سالمًا. 

يقول غاندي »ميكن ملجموعة �صغرية من 

ال�صجع������ان بعزميتها واإميانها اأن تغرّي جمرى 

 وكان يوؤكد دائم������اً »باأن اأعتى 
)22(

التاري������خ«.

نظ������ام �صيا�صي ميكن اإ�صقاط������ه بدون �صفك 

مر   ويت�ص������ح هذا االأ
)23(

قط������رة دم واحدة«.

يف قول الفيل�صوف الريطاين برتراند را�صل 

ال������ذي رف�س اال�ص������رتاك يف احلرب العاملية 

وىل: »اإذا ا�صتعم������ل �صع������ب باأ�رشه املقاومة  االأ

ال�صلبية باإ�رشار واإرادة عازمة وبنف�س القدر 

من ال�صجاعة واالن�صباط اللذين يظهرهما 

حتق������ق  اأن  فباإمكانه������ا  احل������رب،  يف  ن  االآ

أك������ر واأمت لكل ماهو جيد يف احلياة  حماية ا

العام������ة مما ت�صتطي������ع اأن حتقق������ه القوات 

الري������ة والبحرية وبدون اأي من تلك املجازر 

واخل�صائ������ر وم�صاهد الق�ص������وة التي ترتبط 

 )24(
باحلرب احلديثة«.

لقد اأو�صح غاندي، يف كثري من املواقف 

والروؤى واالجتاهات، اأن الالعنف لي�س عجزاً 

أو ا�صت�صالماً اأو هزمية بل هو كما  أو �صعفاً ا ا

يقول: » اأعظم قوة متوفرة للب�رشية، اإنه اأقوى 

أق������وى �صالح دم������ار متَّ ت�صميمه براعة  من ا

ن�صان«. وهو بذلك يو�صح باأن اللجوء اإىل  االإ

العنف ق������د يكون مرراً وم�رشوعاً يف حاالت 

معينة حيث يقول: »اإنني قد اأجلاأ اإىل العنف 

أل������ف مرة اإذا كان البديل الق�صاء على عرق  ا

ب�رشي باأكمله«. فالهدف من �صيا�صة الالعنف 

يف راأي غان������دي هي اإب������راز ظلم املحتل من 

جهة وتاأليب الراأي العام على هذا الظلم من 

جهة ثانية متهيداً للق�صاء عليه كلية اأو على 

قل ح�رشه واحليلولة دون تف�صيه.  االأ

ويف ه������ذا تق������ول �صونيا غان������دي رئي�صة 

االئتالف التقدمي املوحد يف الهند: »يعتقد 

أو  البع�س اأن الالعنف هو دليل على ال�صعف ا

اجلنب، ولكن هذا بعيد متاماً عن احلقيقة. 

اإن الالعن������ف يتع������دى املقاوم������ة ال�صلبية اأو 

الع�صيان املدين، فتتطلب ممار�صته احلقيقية 

ان�صباطاً �صارماً للعق������ل، و�صجاعة ملواجهة 

العدوان، وقناع������ة اأخالقية ملوا�صلة امل�صرية، 

والق������وة لتنفيذ ذل������ك دون ال�صعور باأي حقد 

 )25(
على اخل�صم«.

وغالب������ا مايجري اخلل������ط بن الالعنف 

مر لي�س  وبن ال�صلبية واال�صت�صالم، ولكن االأ

أبداً، فالالعنف �صيء اآخر  على هذه ال�صورة ا

خمتلف متاماً عن معنى ال�صلبية واال�صت�صالم، 
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اإنه واإن كان فع������اًل م�صاملاً العنف فيه، فاإنه 

ن�صاط حيوي فاعل وموؤثر، ميتلك طاقة حيوية 

من الق������وة والقدرة واالقت������دار، ويتطلب يف 

الوقت ذاته درجة عالية من ال�صيطرة و�صبط 

ن�صانية.  النف�س، م������ن اأجل حتقيق مراميه االإ

ذعان واخل�صوع، وعدم  فالتمرد، ورف�س االإ

�رشاب واملظاهرات،  التعاون م������ع الظامل، واالإ

واالحتجاج������ات، وامل�صريات، واالعت�صامات، 

والن������دوات الفكري������ة املناه�ص������ة، ه������ي يف 

جوهرها �صيغ من املمار�صات التي يقت�صيها 

ن�صانية.  مفهوم الالعنف بدالالته االإ

ومما ال�ص������ك في������ه اأن الالعنف ميار�س 

كراه، ولكن ممار�صة هذه  القوة وال�صغط واالإ

القوة جتري يف �صي������اق م�صار اإن�صاين يتحلى 

بالقيم االأخالقية وي�صتلهم معانيها، اإنه عنف 

اأخالقي ي�صتهدف اإحياء ال�صمائر وحتريك 

الوج������دان؛ فالالعنف ميتل������ك اأدواته وقوته 

نه  اإنه �ص������الح، ولكنه �صالح اإن�صاين بامتياز الأ

أك������رث اإن�صانية ويحّر�س فيه كل  خر ا يجعل االآ

ن�ص������ان. وهو بذلك  املع������اين املفرت�صة يف االإ

يتميز بنبله واأ�صالته وتفوقه االأخالقي حيث 

ف�صل يف  يتم ا�صتخدام املعايري االأخالقية االأ

حركته وفعله وممار�صات������ه. وعندما يحدث 

نوي الذاتي  أ االأ اأن يجري العمل وفقاً للمبدا

مر  بعيداً عن مبداأ احلوار مع اخل�صم فاإن االأ

أ  يتحول اإىل �صيا�ص������ة ولي�س اإىل ممار�صة ملبدا

الالعنف بتعيناته احلقيقية. ولكن هل حقاً 

ميك������ن للعنف اأن يكون ح������اًل مثالياً ملختلف 

أ�صكال ال�رشاعات؟ وهل ميكن لهذا املفهوم  ا

فراد وعياً اأخالقياً لي�س له  اأن ينمي لدى االأ

ن�صان؟ وجود يف احلالة الفطرية لالإ

الالعنف طاقة روحية: 

يوم�������س الالعنف بطاق������ة روحية تكره 

اخل�صم على التفكري وتدفعه ملراجعة الذات 

وو�صعه������ا يف مو�صع الت�ص������اوؤل. وتكمن قوة 

الالعنف هن������ا يف قوة احلقيقي������ة والعدالة 

فراد.  التي تفر�������س هيمنتها على النا�س واالأ

فاخل�ص������م كما يراه غاندي لي�س عدواً يجب 

االنت�ص������ار عليه، بل رجاًل �صاالً غافاًل يجب 

�صدمه واإيقاظه من غفلته وغفوته. وهنا جند 

أبداً،  غاندي ال يدعو اإىل احلقد على اخل�صم ا

بل يدعو اإىل ال�صفقة عليه دائما. فالالعنف 

يه������دف اإىل الك�ص������ف عن اأخط������اء اخل�صم 

واإ�صالحها وا�صتبعاد املفاهيم اخلاطئة غري 

ن�صان الذي  االأخالقية لديه. وبالتايل فاإن االإ

ال يج������د يف نف�ص������ه الكفاءة عل������ى متثل هذه 

الروؤي������ة ال ميكنه اأن يتاب������ع الن�صال من اأجل 

العدالة وال�صالم. فالعنف غالباً ما يكون ردة 

فع������ل على عنف اخل�ص������م واحتماالته، وهو 

العنف الذي يج������د يف العنف امل�صاد تريراً 
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له، ولكن عندما ي�صطدم هذا العنف بالفراغ 

فاإنه يعقلن نف�ص������ه وتتبدد قوته. وهنا ميكن 

ن�صان هو ميدان الالعنف  القول باأن قلب االإ

وجمال������ه احليوي. فالالعن������ف ميار�س قوته 

ن�صاين والوجداين  ولكنه ي�صتهدف اجلانب االإ

ن�صان.  يف االإ

اإذا جارين������ا ما يذهب اإلي������ه الفيل�صوف 

 )Hobbes )Thomas نكلي������زي هوب�س االإ

ذئ������ب  ن�ص������ان  »االإ اإن  بقول������ه   1679-1588

 l'homme est un loup« ن�ص������ان«  االإ

pour l'homme« فاإن������ه ال يوج������د ح������ل 
اآخ������ر �ص������وى ا�صتخ������دام كل الو�صائل املتاحة 

م������ن اأجل الق�ص������اء على ه������ذا الذئب الذي 

. ولك������ن مفه������وم الالعنف لدى 
)26(

يهددن������ا

غاندي وعلى خالف روؤي������ة هوب�س يريد اأن 

أ االأخالقي، وقد يكون هذا املبداأ  يثق باملبدا

مدفوناً غائ������راً غائباً ولكنه بالتاأكيد موجود 

يف قلب اخل�صم. ووفق������اً لهذا الت�صور فاإن 

املعركة لي�صت معرك������ة فيزيائية بن طرفن 

متعار�صن: بل يف �صميم ال�صديق واخل�صم 

ن�ص������ان اأن يتحرر من  حي������ث يجب عل������ى االإ

ولية التي متنعه  هيمنة الغرائز البدائية واالأ

من اإطالق الوجدانية الكامنة فيه.

أب������داً اإىل �صحق  فالالعن������ف ال يه������دف ا

اخل�ص������م ومغالبته، ب������ل اإىل االنت�صار على 

ال�������رش الذي ينمو يف قلبه مانعاً اإياه اأن يكون 

ن�صان. واإذا كان النا�س  كما يجب اأن يكون االإ

قد تورط������وا يف اأعمال ال�������رش وا�صتخدموه، 

فاإن فل�صفة الالعنف ت������درك هذه احلقيقة 

وتدفع مريديها اإىل العمل على تطهري النف�س 

اأدرانها واأوجاعه������ا الكامنة  ن�صانية م������ن  االإ

يف ال�رش واحلق������د والكراهية. وهكذا تاأخذ 

فل�صف������ة الالعنف �صورة منه������ج اأ�صيل يعمل 

عل������ى حتري�س اخل�صم على احلوار والتاأمل 

مع ذاته وم������ع خ�صومه. وهنا تكمن الو�صيلة 

الوحيدة لك�رش حلقة العنف وتكره ممار�صيه 

ن ال������رد على العنف  عل������ى الرتاجع. وذلك الأ

بالعنف وعلى ال�رش بال�رش يزيد العنف عنفاً 

وال�رش �������رشاً. ولكن وعلى خ������الف ذلك فاإن 

الالعنف يدفع بقوت������ه الروحية اأن�صاره اإىل 

التماهي مع قي������م ال�صالم واخلري. فال�رش ال 

يوقفه ال�رش ب������ل اخلري هو الذي ي�صتطيع اأن 

يواجه نزعة ال�رش وطفرته كما يقول بوذا. 

نوعية الالعنف: 

ينب������ع الالعنف من قوة احلقيقة، ويعمل 

ن�صان  عل������ى تطوي������ر العم������ق الداخل������ي لالإ

واالرتقاء به. فالالعنف ال يختزل اإىل جمرد 

أو تقنية لل�رشاع، بل  آني������ة تكتيكية ا فعاليات ا

هو تدفق روحي وان�صي������اب وجداين داخلي 

يتجل������ى يف طلب احل������ق والعدالة. ومع ذلك 
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فاإن الالعنف يتطلب يف الوقت نف�صه تفكرياً 

وتاأم������اًل ومتا�صكاً، وهو نت������اج تخطيط بعيد 

�صباب والنتائج.  املدى ياأخ������ذ يف ح�صاباته االأ

فكل عدوان يولد �صغط������اً نف�صياً واإح�صا�صاً 

ن�صان امل�صامل اأن  كراه وهنا يتوجب على االإ باالإ

ي�صبط اندفاعاته امل�صادة للعدوان وي�صيطر 

عليه������ا، وهذا ال�صلوك املنظم غالبا ما ياأخذ 

طابعاً اجتماعياً اإذ يتجلى يف ن�صال الطبقات 

االجتماعي������ة واالأمم املغلوب������ة. وبالتايل فاإن 

كبت الدواف������ع العدوانية يتطلب قدرة كبرية 

ن������ا وال�صيط������رة عليها. وهنا  عل������ى �صبط االأ

يجب ت�صحيح فك������رة خاطئة: فالالعنف ال 

ن�صان املوؤم������ن به هو كائن  أب������داً اأن االإ يعني ا

�صلب������ي دائماً، بل وعلى خ������الف ذلك يتميز 

أن������ه منا�صل �رش�������س يف البحث  الالعنف������ي با

عن احلقيقة والك�صف عن املظامل وحما�رشة 

الظاملن. ومن اأجل ذلك يجب على املرء اأن 

يحظى بال�صجاعة والق������درة على الت�صحية 

ن�صاني������ة التي تفوق ت�صحي������ة ال�صهداء يف  االإ

�صاحات احلرب. 

وهنا مييز النزا ديل فا�صتو بن البطولة 

يف �صاحة املعركة والبطولة االأخالقية، ففي 

املج������ال االأخالقي تت������ّم مهاجم������ة ال�رش يف 

ن�صان  ن�صان اأخاه االإ النف�س، بينم������ا يهاجم االإ

أ  ن�صان الذي يوؤمن مببدا يف �صاحة الوغى. فاالإ

الالعنف يطل������ب العدالة من خ������الل القوة 

الداخلية الكامنة فيه، واإذا ما تعر�س للموت 

فاإنه يعي متاماً باأنه قد اأخذ على عاتقه باأن 

مر بدالً من اأعدائه وجالديه.  يتحمل هذا االأ

يجابية  فالالعن������ف مطهم بكل الدواف������ع االإ

اخلالقة املفعمة بال�صجاعة والعزمية والقوة. 

فالالعنفي يقدم نف�ص������ه قرباناً على مذابح 

احلرية والعدالة واحل������ق واخلري واجلمال. 

اإنه �صهيد ي�صفح جل������الده، ويعمل على بناء 

اخلري املطلق يف النفو�������س، وذلك عر القوة 

الروحي������ة الت������ي تنطلق من القل������ب وت�صتقر 

يف الوج������دان. ويف احلقيق������ة فاإن الالعنفي 

)معتنق الالعنف ك�صيغ������ة للن�صال( ميتلك 

ق������وة تربوية هائلة اإن������ه يعلم ويربي وي�رشب 

مثاًل يف معاين احلق واحلرية واجلمال. 

اإن االبتزاز العاطف������ي واالأخالقي �صكل 

مرفو�������س يف منه������ج الالعن������ف، فالتهديد 

والوعي������د واالبت������زاز عملي������ات ال قيمة لها 

ن ه������ذه  وال معن������ى يف ال�������رشاع امل�ص������امل، الأ

املمار�ص������ات لي�صت ممار�ص������ة روحية بل هي 

نوع من االحتي������ال الزائف لتحقيق امل�صالح 

أبداً  نانية. والالعنف ال يهدف ا اخلا�صة واالأ

أنانية، اإنه جهاد  اإىل حتقي������ق م�صالح خا�صة ا

اجتماعي مكر�س لتحقي������ق اأهداف اإن�صانية 

مر يقول  تتمي������ز بنبلها و�صموها. ويف هذا االأ
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غاندي »ميكنني اأن اأ�صوم �صد اأبي من اأجل اأن 

أ�صتطيع  ي�صفى من مر�س اأو عيب ولكنني ال ا

أفع������ل ذلك من اأج������ل اأن اأحظى برتكته«.  اأن ا

خالق������ي و�صوء املعامل������ة لي�صت  فالعن������ف االأ

أداة ت�صتخدم للقهر ولي�س  �صالحاً م�رشفاً، اإنه ا

ن�صانية  ن�صان وخماطبة النزعة االإ لتحرير االإ

فيه. فالالعنف دائماً مايجلجل نف�صه باألوان 

النظ������ام الروح������ي و�صفافيت������ه، وهو ال ميثل 

ن�صانية كل خطر  أبداً بل يدفع عن االإ خطرا ا

ن�صانية  ن�صان ق������واه االإ ممكن وينم������ي يف االإ

اخلالق������ة. وهكذا فاإن الالعنف يفقد �صموه 

ن�صاين  االأخالقي وعمقه الفل�صفي وطابعه االإ

اإذا مل ياأخذ �صورة غاية اإن�صانية عليا تت�صف 

ب�صموها و�صفائها.          

أو�ص������ح غاندي يف كثري من حمطاته  لقد ا

املن������رية ب������اأن الن�ص������ال ال�صلمي ق������د يخفق 

اأحيان������اً اإذا كان اخل�ص������م الذي ميتلك قوى 

أو اأخالق وهنا يجد  قاهرة جبارة بال �صمري ا

أنف�صهم اأمام املوت املحتم.  اأن�صار الالعنف ا

وال�صوؤال هنا هل يجب على اأن�صار الالعنف 

ن�صانية  اأن يرتاجعوا ويتخل������وا عن غايتهم االإ

اإزاء هذه القوة اجلبارة؟ وجواب غاندي هو 

أل������ف ال »بل يجب عليهم يف هذه احلالة  ال وا

اأن يت�صلح������وا ويقاوم������وا واإذا مل يك������ن هناك 

أب������دا اإال العنف فاإنني اأن�صح بالعنف«  خيار ا

ومع ذل������ك كله فاإن������ه ويف مواجه������ة العنف 

املعا�رش ف������اإن غاندي ين�صح بالعودة اإىل قوة 

 )27(
الروح.

وهنا بالتحديد يوؤكد ج������ان ماري ميللر 

أن الالعن������ف قوة حقيق������ة ولي�س جمرد حب  ا

أنه������ا قوة متار�������س ال�صغط من غري  م�صامل، ا

عنف، وقد بين������ت التجارب اأن الالعنف قد 

أثمر نتائ������ج غالباً ما كانت جمدية، وهذا ما  ا

برهن علي������ه �صيزار �صوفريز، واملدافعون عن 

حقوق العمال املك�صيك يف كاليفورنيا، حيث 

جنحوا يف حملة مقاطعتهم للعنب واخلمور 

يف حتقيق النتائ������ج املرجوة وتغيري الو�صعية 

القائم������ة. والو�صع هنا يتعل������ق بو�صعية من 

أداة املجتمع  الالعنف )امل�صلح( الذي ي�صكل ا

من اأجل احل�صول على نتائج عاجلة: وبدالً 

م������ن نداء القلب ميك������ن العمل على خماطبة 

امل�صال������ح ومن اأجل ذلك يت������م تنظيم اللعبة، 

وبعدها يتم حتري�س العدد الكبري من النا�س 

من اأجل التعاون وامل�صاركة. 

جتارب غاندي الن�سالية: 

لقد ب������داأ غاندي حركت������ه الن�صالية يف 

أفريقيا، حي������ث عمل حمامياً مدافعاً  جنوب ا

عن حقوق العمال الهنود املهاجرين �صحايا 

ن�صاين  التميي������ز العرقي، وا�صتم������ر ن�صاله االإ

�ص������د الظل������م والقه������ر حت������ى ا�صت�صهاده يف 
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وطن������ه الهن������د 1948. لقد نا�ص������ل غاندي 

�صد احلكم الريط������اين يف الهند، ومن اأجل 

حقوق املنبوذين و�صد احلروب الدامية بن 

امل�صلمن والهندو�س منادياً باحلرية وال�صالم، 

وا�صتطاع ع������ر ن�صاله هذا اأن ي�صجل اأعظم 

�صرية ن�صالية يف الع�رش احلديث. 

م�سرية امللح: 

أك������رث التجارب  تع������د م�ص������رية امللح م������ن ا

الع�������رش  اأهمي������ة وخط������ورة يف  الن�صالي������ة 

احلدي������ث، لقد اأ�صبحت هذه امل�صرية ملحمة 

تاريخي������ة م������ن مالحم الن�ص������ال ال�صلمي يف 

الع������امل اأجمع. ففي فراي������ر )�صباط( 1930، 

اأعلن حزب املوؤمتر الهندي، بزعامة غاندي، 

الع�صي������ان امل������دين للح�ص������ول عل������ى احلكم 

الذات������ي، عر رف�س دف������ع �رشيبة امللح التي 

فر�صه������ا الريطانيون، وال�ص������ري نحو م�صنع 

امللح يف دان������دي رف�صاً الحتكار الريطانين 

ل�صناع������ة املل������ح يف الب������الد، وتاأكي������داً حلق 

الهنود يف القي������ام بت�صنيع املل������ح باأنف�صهم، 

بل وا�صتعادة ال�صيط������رة على كل ال�صناعات 

الت������ي حتتكره������ا بريطانيا. وكتب  الوطنية 

غان������دي، وكان يبلغ 61 م������ن عمره يف ذلك 

احل������ن، يف جريدة »ياجن اندي������ان« )الهندي 

أ�ص�صها قبل  �صبوعية، الت������ي كان ا ال�ص������اب( االأ

ذلك ب�صنة »رمبا فك������ر الريطانيون يف ظلم 

كل هن������دي بفر�������س �رشيبة على امل������اء، ثم 

وج������دوا اأن ذلك م�صتحي������اًل. ولهذا فر�صوا 

�رشيبة على امللح، وبدوؤوا ظلماً قا�صياً ملئات 

املالين من اجلوعى وال�صعفاء«. 

قب������ل امل�ص������رية ب�صه������ر، اأي يف فراي������ر 

أر�صل غان������دي خطاباً اإىل  )�صب������اط(1930، ا

اللورد اروين، حاكم الهند الريطاين، قال فيه 

»�صديقي العزيز، فكرت ل�صنوات كثرية قبل 

أب������داأ هذا الع�صيان املدين، لكني وجدت  اأن ا

أنه الطريق الوحيد حتى تبقى الهند كدولة،  ا

وحتى ال ميوت الهنود من اجلوع« )...( »اإننا 

نريد احلرية نف�صه������ا التي يريد ت�رش�صل من 

الريطانين اأن ميوتوا يف �صبيلها«. 

ويف ال�صه������ر الت������ايل، وعندم������ا مل يت�صلم 

غاندي رداً، اجتمع ح������زب املوؤمتر الهندي، 

وقرر اأن مو�ص������وع امللح يوؤثر على كل الهنود 

أن������ه �صي�صاعد على جمع عدد كبري  تقريباً، وا

من النا�س. وكان������ت بريطانيا، كلما واجهت 

م�ص������اكل مالية وعجزت ع������ن ال�رشف على 

حكومتها يف الهن������د، خا�صة وقت احلروب، 

تزيد ال�رشائب على الهنود، وبالتايل عندما 

واجه������ت �صعوب������ات مالي������ة يف الع�رشين������ات 

أ�ص������درت قانوناً يخول له������ا احتكار �صناعة  ا

وبيع امللح، وت�صمن القانون عقوبة بال�صجن 

�صتة �صهور على كل م������ن ي�صنع ملحاً، وعلى 
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كل من يذهب اإىل البحر ل�صناعة امللح. 

ويف اأول خطاب، ي������وم بداية امل�صرية من 

آباد، خطب غاندي يف امل�صرية فقال:  اأحمد ا

أو  »نق�صم باأننا اإما �صنن������ال ا�صتقالل الهند، ا

ندخل ال�صجون. ونق�ص������م اأن ا�صتقالل الهند 

�صيتحقق بدون عنف«. ويف ثاين يوم للم�صرية، 

أرباع  يف قرية ذابان قال اإن »يف الهند ثالثة ا

ملي������ون قرية، واإذا تطوع ع�رشة رجال من كل 

قرية ل�صناع������ة امللح لقريتهم، لن نحتاج اإىل 

مل������ح الريطانين«. ويف راب������ع يوم، يف قرية 

فا�صانا قال »اأعاهدكم باأن يوماً �صياأتي يعتذر 

فيه الريطانيون لنا على ما فعلوا بنا«.

ويف �صاد�������س ي������وم، يف قري������ة بوري������ايف، 

قال: »لن نوؤذي اأي م�ص������وؤول بريطاين. نعم، 

يحكمونن������ا، لكنه������م �صيوفن������ا«. ويف الي������وم 

اخلام�������س والع�رشي������ن، يف قري������ة تار�ص������اال، 

قال اإن������ه �صيق�ص������ي »هذه الليل������ة يف منزل 

اأخ م�صل������م بناء على دعوت������ه«. وقال: »يجب 

اأال نعط������ي الريطانين الفر�ص������ة ليق�صمونا 

اإىل م�صلم������ن وهندو�������س«. وا�صتم������رت هذه 

امل�صرية ال�صلمي������ة خم�صة وع�رشين يوماً )من 

أبري������ل(، وعندما و�صلت  12 مار�������س حتى 6 ا

امل�ص������رية اإىل البحر، نزل غاندي البحر ورفع 

�صخوراً ماحلة، رم������زاً لتحدي قانون امللح، 

وبداية ل�صبع ع�رشة �صنة من الع�صيان املدين 

�صد االحتالل الريط������اين. وخطب غاندي 

أتباعه ب������اأن الهدف »لي�س فقط اإعالن  اأمام ا

أي�صاً،  الع�صي������ان امل������دين يف الهند، ولك������ن، ا

اإقن������اع ال�صعب الريطاين نف�ص������ه بالع�صيان 

امل������دين بعد اأن يت�صح لهم الظلم الذي يلحق 

بال�صعب الهن������دي. وا�صتطاع يف النهاية عر 

ه������ذا الن�صال امل�ص������امل اإىل خ�صوع ال�صلطات 

)28(
الريطانية وتوقيع معاهدة دلهي.

ال�سيام حتى املوت: 

والحقاً يف عام 1932 اأبدع غاندي طريقة 

جديدة يف الن�صال اأطلق عليها ال�صيام حتى 

امل������وت، حيث قرر غاندي البدء ب�صيام حتى 

املوت احتجاجاً على م�������رشوع قانون يكر�س 

التمييز يف االنتخابات �صد املنبوذين الهنود، 

مما دفع بالزعماء ال�صيا�صين والدينين اإىل 

التفاو�س والتو�ص������ل اإىل »اتفاقية بونا« التي 

ق�صت بزيادة عدد النواب »املنبوذين« واإلغاء 

نظام التمييز االنتخابي. 

وقد وج������دت ه������ذه املنهجي������ة ال�صلمية 

الت������ي اعتمدها غاندي طريقها اإىل كثري من 

بلدان العامل حيث تبناها كينغ يف ن�صاله من 

أج������ل امل�صاواة بن ال�صود والبي�س يف و�صائل  ا

النقل العام يف عام 1955. وقد �صكلت هذه 

الطريق������ة منهجية �صيا�صي������ة تعتمد امل�صاملة 

أ�صا�صياً يف ال�رشاع م������ن اأجل املبادئ  أ ا مب������دا

واحلق والعدالة. 
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ومما ال�ص������ك فيه اأن الرف�������س والتمرد 

وع������دم وجود التع������اون اجلمعي ي������وؤدي اإىل 

ا�صطراب ال�صلطة وخوفها. وعندما ي�صارك 

ال�صعب بقوة وحما�صة يف الن�صاط الالعنفي 

ال�صلمي فاإن هذا ي������وؤدي اإىل �صلل يف احلياة 

العامة للبالد. وماذا ميكن لل�صلطة اأن تفعل 

أنا�������س يتدافع������ون كاجلحيم دون خوف  اإزاء ا

من وهراواتهم، اإزاء قوم  من ع�صي رجال االأ

أو ال�صجون؟ وال�صلطة عندما  يرهبون املوت ا

تواجه جحافل املتدافعن اإىل املوت من اأجل 

أ  حقوقه������م تفقد �صرها وبرودة دمائها وتبدا

بتوظيف العن������ف املهن ولكنه������ا يف النهاية 

رادة ال�صعب  ت�صع������ف وت�صتكن وتخ�ص������ع الإ

ال�صاملة. 

ب������ن الهندو�س  وعندما انفج������ر العنف 

وامل�صلم������ن يف »كلكت������ا«، و�صال������ت الدم������اء، 

اأعلن غان������دي »ال�صيام«. حت������ى اإذا �صارف 

على املوت، دخل علي������ه رجل مفجوع بولده 

ألق������ى اإليه بقطعة خب������ز وقال له: كل حتى  وا

أك������ون �صبباً يف موتك. تابع: هل تعلم ماذا  ال ا

أنا قتلت من قتل  فعلوا بابن������ي؟ لقد قتلوه. وا

ابني؟ نظر اإلي������ه غاندي برحمة وهو بالكاد 

عياء وقال له: هل اأدلك  يفتح عينيه م������ن االإ

على ما ه������و اأف�صل مما فعلت فياأخذك اإىل 

أباه  اجلنة؟ عليك اأن تاأخذ الولد الذي قتلت ا

أبوه يريد اأن  فرتبي������ه على الدين ال������ذي كان ا

ين�صئه عليه. اغرورقت عينا الرجل بالدموع، 

وانكب على قدمي غاندي فقبلهما. وعندما 

أ النا�س  توقفت مظاهر العنف يف كلكتا، وهدا

عن ذب������ح بع�صهم بع�صاً، فق������ال غاندي ملن 

حول������ه: اأعطوين كاأ�صاً م������ن الليمون. بعدها 

بقلي������ل، قرر غاندي اأن ي������زور باك�صتان وهو 

يقول، »�ص������وف اأك�صف عن ال�صيطان املوجود 

 )29(
يف قلوب الهندو�س وامل�صلمن«.

الع�سيان املدين: 

يف ع������ام 1922 قاد حركة ع�صيان مدين 

ا�ص������رتك فيها امل�صلمون وال�صي������خ والهندو�س 

فت�صاعد الغ�صب ال�صعبي اإىل ذروته، فحدث 

من  ال�صدام الدموي بن اجلماهري وقوات االأ

اأعلن غاندي  وال�رشطة الريطانية، وعندها 

ال�صي������ام احتجاجاً على �صفك الدماء ووقوع 

القت������ل، فجاءه نهرو وه������و ال ي�صدق، و�صاأله 

هل تريد من������ا اإيقاف املظاهرات وقد عمت 

كل البلد ولي�س بيننا وبن طرد بريطانيا اإال 

�صعرة؟ قال غاندي لي�س املهم طرد بريطانيا 

بل طرد ال�صيطان م������ن قلوبكم، ولي�س املهم 

اأن يتظاهر النا�س، بل املهم كيف يتظاهرون 

�صلمياً بدون قتل؟ واعت������ر )نهرو( يومها اأن 

هذه �صذاجة كرى يف عل������م ال�صيا�صة. ولكن 

غاندي طل������ب من )نهرو( ف������ك املظاهرات 
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وا�صتمر يف ال�صيام حتى توقفت املظاهرات، 

ثم طلب )غاندي( اأن يعتذر املتظاهرون علناً 

ملركز ال�رشطة وطلب ال�صفح وتقدمي التعوي�س 

. ومع ذلك وجهت �صده تهمة 
)30(

عما حدث!

ثارة �صد الدولة والع�صيان واعتقل و�صجن  االإ

ربع �صنوات  وعذب يف املعتقالت الريطانية الأ

متتالية. 

لقد وهب الزعيم الهندي املهامتا غاندي 

أو  حيات������ه لن�رش �صيا�ص������ة املقاوم������ة ال�صلمية ا

الالعنف وا�صتمر على مدى اأكرث من خم�صن 

خرية زاد  عاماً يب�رش بها، ويف �صنوات حياته االأ

قلية امل�صلمة،  اهتمامه بالدفاع عن حقوق االأ

عمال العنف  وتاأمل النف�صال باك�صتان وحزن الأ

الت������ي �صهدتها ك�صمري، ودع������ا الهندو�س اإىل 

أثار حفيظة بع�س  احرتام حقوق امل�صلمن مما ا

متع�صبيه������م فاأطلق اأحدهم ر�صا�صات قاتلة 

 )31(
عليه اأودت بحياته.

تاأثري غاندي:

�صكل فك������ر غاندي وعقيدت������ه الن�صالية 

مدر�ص������ة فل�صفية كرى يف مفه������وم الت�صامح 

والن�ص������ال ال�صلمي يف الع������امل اأجمع. وهناك 

اإجم������اع فكري عامل������ي على �صم������و وعظمة 

الفل�صف������ة الت������ي اأوقدها غان������دي يف جمال 

وطان.  الن�صال ال�صلمي لتحرير النفو�س واالأ

أث������رياً ينقطع نظ������ريه يف ميدان  لق������د ترك تا

الفكر واملمار�صة. وبعد كل من رومان روالند 

Romain Rolland  والن������زا ديل فا�صتو 
 ول������وي ما�صينيون 

)32(Lanza del Vasto
أوائل املفكرين  Massignon  Louis من ا
الفرن�صي������ن الذي������ن تاأثروا بعقي������دة غاندي 

ف������كاره قبي������ل  ن�ص������اين. وكان الأ ومنهج������ه االإ

وىل دور كبري يف توجيه  احل������رب العاملي������ة االأ

ن�ص������اط جان جيين������و Jean Giono  الذي 

أثر مترده  تعر�س لالعتق������ال مع رفاقه على ا

املدين يف عام 1939. 

وق������د عرف مفه������وم الالعن������ف �صعوداً 

جديداً مميزاً يف عام 1955 يف مونتغومري 

 Montgomery en اأالبام������ا  يف 

مريكية  Alabama  يف الواليات املتحدة االأ
ن�ص������اين والق�س املعروف  على ي������د املفكر االإ

 Martin Luther King مارتن لوثر كينغ

حيث نا�ص������ل من اأج������ل امل�ص������اواة والعدالة 

مريكين يف ع�رشه.  االجتماعية لل�ص������ود االأ

وق������د لعب النجاح الكبري ال������ذي حققه كينغ 

مريكية اأن  يف م�صتوى الواليات املتح������دة االأ

أن�صاره يف م�صار الن�صال  يعزز م�صرية كينغ وا

امل�ص������امل )الالعنف(، وذلك عل������ى الرغم من 

معار�صة ق������ادة ال�صود الذين انت�رشوا للعنف 

يف ن�صاله������م و�رشاعه������م. ففي ع������ام 1968 

قتل كين������غ يف ممفي�������س Memphis على 
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أثر م�ص������رية �صلمية من اأجل املطالبة بحقوق  ا

)33(
عمال النظافة يف املدينة.

وا�صتم������ر تاأثري منهج غان������دي امل�صامل يف 

ع������دد من بل������دان العامل وال�صيم������ا يف فرن�صا 

حيث اتق������دت املعار�صة ال�صعبي������ة ال�صلمية 

�ص������د االحت������الل الفرن�صي للجزائ������ر. وقد 

تاأثر فا�صت������و Lanza Del Vasto بغاندي 

فق������اد مظاه������رات م�صامل������ة عل������ى �ص������ورة 

م�ص������ريات �صامتة، واإ�رشاب������ات عن الطعام، 

واإقامة خميم������ات للمعار�صة ال�صلمية.. اإلخ. 

وق������د ظهرت حركات م�صامل������ة �صد اخلدمة 

الع�صكرية وال�رشائب و�صد كثري من مظاهر 

أوروبة وغريها من  احلي������اة االجتماعي������ة يف ا

البلدان الغربية. 

ويف هذا ال�صياق ي�صار اإىل دانييلو دول�صي 

أ�ص�س عام 1952  Danielo Dolci ال������ذي ا
حرك������ة م�صاملة )غري عنيفة( من اأجل اإرهاف 

حياء الفقرية  ال������راأي يف �صقلية باأو�ص������اع االأ

يف بالريم Palerme. ويف الهند قام تلميذ 

غان������دي Vinoba Bhave بامل�صارك������ة مع 

ال�صب������اب الهن������دي ورجال الدي������ن بالن�صال 

ال�صلم������ي )غري العنيف( م������ن اأجل احل�صول 

على ملكيات عقارية كبرية ل�صالح الفالحن 

الفق������راء. ويف الرازيل قام هيل������در كامريا 

Helder Camara بتاأ�صي�������س رابط������ة من 

اأج������ل العدالة وال�ص������الم يف عام 1968 وكان 

هدفها تنمية الثقاف������ة ال�صلمية واالأخالقية 

غني������اء والفق������راء. ويف يوغ�صالفيا  عند االأ

ظه������رت �صيغ متط������ورة ومتطرف������ة للن�صال 

ال�صلمي )االنتحار حرق������اً كما حدث ل� اإيان 

باال�������سIan Palach (. وه������ذه احلركات 

الن�صالي������ة امل�صامل������ة ظه������رت يف فيتنام ويف 

مريكي������ة وال�صيما ثورة  الوالي������ات املتحدة االأ

الطالب �صد احلرب على فيتنام وغري ذلك 

أ�صكال الن�صال ال�صلمي.  من ا

وباخت�صار ميكن القول باأن منهج غاندي 

أداة ن�صالية  للن�ص������ال ال�صلمي قد حتول اإىل ا

يف متناول ال�صع������وب املظلومة واملغلوبة على 

اأمره������ا من اأجل العدالة واحل������ق وامل�صاواة. 

وهك������ذا ف������اإن مفه������وم الالعنف ق������د �صجل 

ن�صاين ق������وة هائلة  ح�ص������وره يف التاري������خ االإ

ت�صتلهمه������ا ال�صعوب املظلوم������ة كطاقة ثورية 

من اأجل العدالة واحلرية. لقد اأطلق غاندي 

قوة فكرية اإن�صاني������ة هائلة لتحرير ال�صعوب 

وهذا ما حدا ب� رومان روالند باأن ي�صبه فكر 

غاندي بت�صونامي هائلة انطلقت من اأعماق 

ال�رشق ولكنها لن ت�صقط اإال عندما تغمر العامل 

. لقد جنحت ا�صرتاتيجية الالعنف 
)34(

برمته

خرية يف �صيلي وجنوب اأفريقيا  يف ال�صنوات االأ

وبولونيا واملجر وبورما واأوكرانيا وجورجيا. 



يف مفهوم »الالعنف« عند غاندي:

العــــــدد 546  اآذار   �02009

�صقاط نظام  وكذل������ك ا�صتعمل الالعن������ف الإ

الطاغية �صلوبودان ميلو�صوفيت�س يف �رشبيا. 

وقد مار�ص������ت فل�صفة الالعنف تاريخياً دوراً 

هائ������اًل يف ن�صال ال�صع������وب وال�صيما عندما 

ُطبقت براعة وذكاء ومل يكن اأدل على قوتها 

اإال القم������ع ال������ذي ا�صتخدم������ه اخل�صوم يف 

)35(
جمابهتها ومواجهتها.

خامتة: 

للن�صال  ر�صخ غان������دي منهجاً عبقري������اً 

ال�صلم������ي العاملي و�صيد له مملكته الفل�صفية. 

واأ�صبح الالعنف عنوانا لفكر غاندي ورمزاً 

ن�صاين. ومن البداه������ة اليوم اأن  لن�صال������ه االإ

ا�صم غاندي يرتبط برمزية ال�صالم والكفاح 

من اأج������ل احلق واحلرية. ولي�������س غريباً اأن 

تخ�ص�س االأمم املتحدة اإكراماً لغاندي يوماً 

احتفالياً للكفاح ال�صلمي كل عام حتت �صعار 

الالعنف ي�صادف يوم ميالده. 

واإننا يف حّيز هذا االختتام ال�صعب نريد 

الق������ول ب������اأن فل�صفة الالعن������ف عند غاندي 

لي�صت جمرد فل�صفة ن�صالية من اأجل ال�صالم 

أراد غاندي  واحلرية مبعناها ال�صيا�صي. لقد ا

فوق ذلك كل������ه اأن تكون فل�صفته نداء داخلياً 

ن�صانية و�صقلها وحتريرها  لتطهري النف�س االإ

أ�صكال الكراهية واحلقد والتع�صب.  من كل ا

ال بل اإن غاندي ا�صرتط اأن الن�صال من اأجل 

احلرية الوطنية ال ميكن اأن يكون اإال بتطهري 

القلوب و�صف������اء ال�صمائر و�صقل الوجدان. 

وهذا يعني باأن فل�صفته كانت حتريراً للذات 

والنف�س قب������ل اأن تكون حتريراً للمجتمع من 

الظلم والقهر والعدوان. 

ومن اأج������ل اأن نختتم هذه الدرا�صة حول 

مفه������وم الالعنف وفل�صفت������ه الن�صالية عند 

أنه ملن املنا�صب اأن ن�صتعر�س  غاندي وجدنا ا

ن�صانية ومواقفه الفكرية  بع�صاً من حكمته االإ

اإزاء احلق والعدالة واحلرية. فاأقوال غاندي 

أف������كاره ت�صكل اليوم ملحمة م�صيئة  كلماته وا

ن�صانية.  من احلكمة االإ

واإذا كان م������ن بداية للقول فاإن ما يتقدم 

أ الالعنف  هو اإعالنه عن اإميانه املطلق مببدا

ول  حي������ث يقول: »اإن الالعنف ه������و البند االأ

. ولكم 
)36(

مياين والبند االأخري يف مذهبي« الإ

هي كلماته مثقلة باملع������اين اخلفية والذكية 

عندما يق������ول: »اإن الن�رش الناجت عن العنف 

هو م�صاوي للهزمي������ة«، فاحلرب دامية كان 

من كان املنت�������رش فيها وبالتايل فاإن االنتقام 

والرد عل������ى العنف بالعنف كارث������ة اإن�صانية 

حي������ث يقول: »اإن الع������ن بالعن جتعل العامل 

باأكمله اأعمى«.      

أبداً باأن العنف هو  واإذا كان يوؤكد دائماً وا

عملي������ة تطهري للنف�س وتنقي������ة لها من اأدران 
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احلقد والكراهية والتع�صب فما اأجمل قوله 

يف متجيد القانون االأخالقي القابع يف النف�س 

حيث يقول: »اإنني اأرف�س اخل�صوع للقانون 

وذل������ك لي�س لنق�������س يف قدرتي على احرتام 

�صمى  نني اأخ�صع اإىل القانون االأ القانون بل الأ

ن�ص������اين«. وهو يف هذا  وه������و قانون العقل االإ

امل�ص������ار ومن اأج������ل اأن يوؤكد ه������ذه الطهارة 

النف�صي������ة و�رشورته������ا يوؤك������د اأهمي������ة حترر 

ن�ص������ان من اخلوف م������ن املوت يف �رشاعه  االإ

من اأج������ل احلياة يقول وكم ه������و رائع قوله: 

ن اأموت، ولكن لي�س لدي ولن  أن������ا م�صتعد الأ »ا

أبداً اأي ا�صتعداد للقتل«، وهكذا يقرر  يكون ا

ن يف  ب������اأن احلرية هي اال�صتع������داد للموت الأ

ن�صان اأن يتحرر  هذا اال�صتع������داد ي�صتطيع االإ

من اخلوف املطلق ويبلغ ن�صوة االنت�صار على 

أ�صواك املوت  ن�صانية. ومل ترهب������ه ا ال������ذات االإ

واأ�رشاك������ه بل كان دائماً على اأهبة اال�صتعداد 

له������ذا املوت ال������ذي خطف������ه يف النهاية اإىل 

قائمة �صهداء العقل والفكر واحلرية، فكانت 

�صهادت������ه تتويجاً لرحلت������ه الن�صالية املفعمة 

بالعناء والعطاء يف �صبيل احلق واحلرية. 

أراد كانط من قبله اأن يكون  أراد كما ا لقد ا

القانون االأخالقي كلياً �صاماًل فاخلري هو خري 

ن�صانية كلها وال�������رش باأي �صيغة هو �رشها  االإ

أية  باملطلق ومن هنا كان يعتقد باأن اجلرمية ا

ن�صانية ويف هذا  جرمية هي اإجرام �ص������د االإ

أو اإ�صابة بغ�س النظر  أية جرمية، ا القول »اإن ا

أو �صببت ل�صخ�س اآخر  عن الق�صية، ارتكبت ا

ن�صاني������ة«. وكم هو قوله  هي جرمية �صد االإ

هذا جميل وجمان�س لقول ماوت�صي نف�صه »اأن 

تقتل اإن�صاناً من اأجل خري العامل اأمر يتناق�س 

مع خري العامل، ولكن اأن تتاأمل وت�صحي بنف�صك 

)37(
من اأجل العامل ذلكم هو اخلري كله«.

لقد ح������رر �صعبه وبرهن لت�رش�صل حقيقة 

يجهله������ا وهي اأن احلرية مطلب اإن�صاين لكل 

ال�صع������وب، واأن يف طلب ه������ذه احلرية تهون 

النفو�س حيث يق������ول يف رد له على ت�رش�صل 

»اإننا نريد احلرية نف�صها التي يريد ت�رش�صل 

من الريطانين اأن ميوتوا يف �صبيلها«. وتلك 

أمل يق�س غاندي  هي احلقيق������ة ال�صارخ������ة ا

نف�ص������ه ف������داء للحري������ة الت������ي كان يطلبه������ا 

ل�صعب������ه وي�صحي بحياته م������ن اأجل الكرامة 

ن�صانية؟ االإ

أ�ص�صها غاندي  اإن فكرة الالعنف الت������ي ا

ي������ام، وفل�صفته  تزداد ر�صوخ������اً وثباتاً مع االأ

امل�صامل������ة اأ�صبحت الي������وم مدر�ص������ة اإن�صانية 

ن�صان املعا�رش  وفكرية ينهل من عطائه������ا االإ

أ�صلوب  يف خمتل������ف اأنحاء املعمورة. اإن جناح ا

الن�صال-وفق منهج الالعنف عند غاندي- 

ن�صانية على املحك  مازال ي�صع ال�صع������وب االإ
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أ�صاليب  التاريخ������ي يف قدرتها على ابت������داع ا

�صلمي������ة واأخالقية متجددة قادرة على �صون 

أ�صكال العنت  كرامة الب�رش وحمايتهم من كل ا

والقهر والظلم والتطرف.
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-1-
ن�صان يف الدول املتح�رشة  ل������و بحثنا يف اأوجه الت�صابه واالخت������الف بن االإ

عج������اب واالحرتام، وبن  الت������ي بلغت م������ن االزدهار احل�ص������اري ما يدعو لالإ

ن�ص������ان يف الدول املتخلفة الفقرية، وعن ال�صبب يف تقدم هذه وتخلف تلك،  االإ

ن�صان، والبالية الرثة لذاك،  وعن ال�رش يف اختالف القدرات اخلالقة لهذا االإ

أو يكون على ا�صتعداد ليزيح الذباب عن  مور باأال يقوى ا والذي قد ت�صل به االأ

الوقت واحل�ضارة حقائق فكرية

ن�ضانية للح�ضارة«  »املعايري الإ

اأديب وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي .

❁

ò

❁
د. كمال ح�صني احلم�صي
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وجهه! فرمبا جن������ده يف احلقائق 

التالية. 

- ال��ن��ا���س ج��م��ي��ع��اً م��ت�����ص��اوون 

بالتكوين الع�صوي املادي با�صتثناء 

فيها  ال��ت��ي هلل  احل�����االت  ب��ع�����س 

جهل  ع���ن  ال���ن���اجت���ة  أو  ا ح��ك��م��ة، 

قد  التي  ال�صيئة  وعاداته  ن�صان  االإ

ت�صيء لهذا التكوين، والتي �صيكون 

حياة  فعالية  على  معنوي  أث��ر  ا لها 

ال��ل��ون  أم���ا  ا ذاك،  أو  ا ال��ف��رد  ه���ذا 

وال  يُ��ع��ّدان خ��الف��اً  ف��ال  وال�صحنة 

لتمايز  وج��دا  نهما  الأ فيهما  �صري 

وفيهما حكمة  وال�صعوب  ع��راق  االأ

أي�صاً للتعارف والتقارب. ا

بلون������ه واإمنا  ن�ص������ان لي�س  فاالإ

بتلوين������ه الداخل������ي، اأي ب�صبغت������ه التي ُفطر 

عليها.

- النا�������س جميع������اً يُخلق������ون مت�ص������اوي 

الق������درات املحركة لهذا التكوي������ن الع�صوي 

)ال������روح والعقل( با�صتثن������اء قليل جداً ممن 

اخت�صه������م اهلل بب�صطة من العل������م واجل�صم 

التي توهب ق������درات روحية وعقلية متميزة، 

أو قلي������ل ممن متيزوا وراثي������اً ومرده حلكمة  ا

�صاءها اخلالق ع������ز وجل يف هذا دون ذاك، 

كما جند من هو حمروم من القدرات العقلية 

اأي�صا.

- النا�������س مت�ص������اوون جميع������اً يف الوقت 

الذي مي������ر عليهم، واالخت������الف الناجت بن 

فردي������ن اأو جمتمعن يف وقت واحد معلوم ال 

أنه عامل  يعود �صببه للوقت وهذا دليل على ا

حمايد ومن�صف بن النا�س.

ي���ع���ي���ب رج���������اٌل زم������ان������ًا م�����س��ى 

وم������ا ل�����زم�����اٍن م�������س���ى م����ن ِغ������رَيْ
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ل��ل��ذي ذمَّ ����رف ال��زم��ان ف��ق��ْل 

ظ��ل��م��َت ال����زم����ان ف������ُذمَّ ال��ب�����ْر

�صم������ن  مت�ص������اوون  جميع������اً  النا�������س   -

ن البيئة واحدة  جمموع������ات اأو جمتمع������ات الأ

تقريباً لهم جميعاً.

النا�������س مت�صاوون جميعاً باأن خلقهم اهلل 

ن�صانية ومنها  اأحراراً، والعبودية يف النف�س االإ

ال عليها.

�سهواتها يف  النف�س  عبد  العبد 

واحل��������رُّ ي�����س��ب��ع ت��������ارًة وي���ج���وع

�صارة اإىل ما يختلف فيه النا�س،  وقبل االإ

�صب������اب والعوام������ل  �ص������ارة اإىل االأ جت������در االإ

امل�صاعدة لوجود هذا االختالف والذي تقوم 

به احلياة وتتكامل.

- االهتمام املختل������ف بالوقت واحرتامه 

فراد، فقد يقد�صه البع�س  املتفاوت من قبل االأ

خر ويقلل من �صاأنه. ويهمله بع�صهم االآ

- ع������دم االهتمام الف������ردي اأو اجلماعي 

املت�ص������اوي باحلياة، لذا يتف������اوت التح�صيل 

املعريف وامله������اري والوجداين وتختلف درجة 

احلفاظ على احلي������اة، وتختلف النظرة اإىل 

االهتم������ام بالعلم والثقاف������ة، لذلك فالعطاء 

ن�صاين متفاوت. االإ

- تف������اوت الرعاي������ة والتن�صئة واالحرتام 

ن�صان من قبل املجتمعات وهذا قد يوجد  لالإ

يف جمتمع وقد ال يوجد يف جمتمع اآخر وهذا 

�صباب لوج������ود التباين وهو �رش  ه������و اأقوى االأ

التخلف والتقدم على ال�صواء

- التفاوت يف تنمي������ة القدرات الروحية 

والعقلية للف������رد وقد يع������ود منوها البطيء 

ل�صبب ذاتي اأو مو�صوعي وكالهما وا�صع جداً 

ج������داً ولكن كالهما يتعل������ق يف كلمات ثالث 

فقط توؤخر منو هذه القدرات وهي )احل�صد 

� الطم������ع � احلر�س( والت������ي هي ال�صبب لكل 

أما  أف������راداً وجمتمعات ا معاناتن������ا القا�صي������ة ا

ن�صان الذي ي�صعى نحو الكمال  نقي�صها يف االإ

فهي )الر�صا - الت�صليم - االجتهاد(. 

اأما ما يختلف فيه النا�س فهو:

- التف������اوت يف ا�صتثم������ار الوق������ت كم������اً 

وكيفاً.

- التفاوت يف ا�صتثم������ار القوى الذهنية 

التي منحها اهلل، والتفاوت يف اال�صتزادة من 

العلم واملعرفة وكيفي������ة تنمية هذه القدرات 

و�صحذها اأو �صقلها.

- التفاوت يف ا�صتثم������ار القوى الروحية 

ن�ص������ان،  )النف�صي������ة( الت������ي وهبه������ا اهلل لالإ

والتف������اوت يف العمل على تهذيبها وتزكيتها، 

والعم������ل عل������ى �صفافيتها وتغذيته������ا وتنمية 
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ن�صانية التي وجدت  االرتقاء بها للمه������ام االإ

من اأجلها.

- التف������اوت يف تنمية الق������وى اجل�صمية 

لتتما�صى مع القدرات الفكرية والروحية. 

�صباب يتفاوت النا�س ويختلفون  - لهذه االأ

بع�صهم عن بع�س يف اجلد واالجتهاد والعمل 

ن�صان من خالله نف�صه،  الذاتي الذي يجد االإ

ن�صان  ومن دون العمل اجلاد فهو ال �صيء، فاالإ

هو ال������ذي ي�صعى لتحقيق وج������وده واحتالل 

دوٍر يف املجتم������ع واأن يك������ون له من الفاعلية 

واجلدوى والفائدة، وَمن ياأخذ بهذه العوامل 

أ�صتطيع تلخي�صها يف  أع������اله والتي ا املذكورة ا

كلمات ثالث هي:

)الوقت � الفك������ر � العمل( ي�صل لتحقيق 

عماله، فهذه الكلمات  ن�صان الأ الذات باإدارة االإ

ه������ي ال�صب������ب يف كل هذا التن������وع واخلالف 

ن�صاين. االإ

اأهميته������ا تولدت فكرة  ل�صدي������د  ونظراً 

ه������ذا املقال خ�صو�صا يف واقٍع عربيٍّ ي�صاب 

الناظ������ر اإلي������ه لي�������س بالقن������وط فح�صب بل 

ن من يتمعن يف هذا  بالذه������ول واالكتئاب، الأ

الواقع يجد اأن البيئة العربية غنية متكاملة 

برثواتها املتنوع������ة، وكذلَك فهي متكاملة يف 

مناخاتها ومتكامل������ة بكافة الطاقات، وحتى 

ن�صانية  أنار لالإ الب�رشية، وفيها من الفكر ما ا

دروب ح�صاراته������ا، وفيه������ا م������ن الكفايات 

العلمية ما يده�س.

واخلال�صة اإن كل �صيء متوافر يف الوطن 

العربي ومع ذلك فهو متعرث وال�صبب يف ذلَك 

)الوق������ت � الفكر � العمل( هذه الكلمات التي 

لو اأجدن������ا احرتامها، واأجدن������ا ا�صتخدامها، 

واأخل�صن������ا يف ا�صتثماره������ا، لكان������ت ق�رُشَْت 

طريقن������ا الطويل������ة، و�صُهل������ت بع������د �صعوبة، 

������دت بعد وع������ورة. وحققن������ا ذواتنا من  وُعبِّ

خالل اأمة له������ا وزن و�صاأن كبري، لذلك ال بد 

من ت�صليط ال�صوء على اأهمية الوقت والفكر 

والعم������ل والعالق������ة بن ه������ذه الثالثية التي 

ن�صان.  �صا�س يف حياة االإ ت�صكل االأ

ن�صان طريقه   وكي������ف يجب اأن ي�ص������ق االإ

ليجد موطئ قدم له يف عامل �صديد التعقيد، 

أ�صلحة  ن�ص������ان ا�صتعمال ا وكيف يجب على االإ

الوقت والفكر والعمل لي�صنع احلياة ويحقق 

امل�صتقبل.

ن�صان بالوقت يحقق الوجود، وبالفكر  فاالإ

يحقق الع�������رش الذي ينتمي اإلي������ه، وبالعمل 

ن�ص������ان حرية ت�صنع  يحق������ق احل�ص������ارة، واالإ

الوج������ود والع�رش واحل�ص������ارة، وال اإبداع مع 

فقدانها اإال اجلهل والفقر والتخلف.
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الوق���ت ح�س���ارة واحل�س���ارة اإرث قيم���ي 

وتراث ح�ساري

الوق������ت لي�������س فراغاً، بل وج������ود مادي 

وان، واحلقائق  وحقائق قيمية متالأ البعد واالأ

تب������داأ من الوق������ت ويديرها فك������ر، فاإن كان 

الفك������ر �صليماً بداأت ه������ي �صليمة وا�صتمرت 

يف م�صاراتها لت�صتقر يف غاياتها ب�صكل �صليم 

والعك�س �صحيح. 

أو اإدارة  والفكر قي������ادة ت�صيطر زماني������اً ا

ت�صتحوذ على الزمان كعهٍد اأو حقبٍة اأو ع�رٍش، 

فيت�صم ب�صمات فكره ال�صائد كاأن نقول مثال 

أو الع�رش  أو العهد الفار�صي ا العهد الروماين ا

�صالمي. االإ

فراد املوهوبن دورا  والتاريخ يوؤكد اأن لالأ

يف حتديد م�صارات االأمم وتطورها واإن لكل 

ع�������رٍش دول������ة ورجاال. واإن جمم������ل احلقائق 

ملجتمع م������ا متثل تاريخ������ه )اإرث������ه القيمي( 

ألوانه املعرفية والثقافية واالأخالقية  ا بكافة 

وغريها. 

أ من اأعمال �صداها القيمة  والوجود يبدا

عمال حتتل  عمال، واالأ ثر الذي ترتكه االأ واالأ

أو القيادة  دارة ا مكاناً )وجوداً( متار�س فيه االإ

أو الفكر �صلطاناً عليها. ا

عم������ال ملجتم������ع ما متثل  واإن جمم������ل االأ

تاريخه )تراثه احل�ص������اري( بكل ما فيه من 

منج������زات مادي������ة ذات دالالت ومعاين تبهج 

مل اإذاً فالوقت  النف�س وتبعث الن�ص������اط واالأ

ح�صارة واحل�صارة اإرث وتراث. 

ن�صان وتراثه رث االإ عمال الإ  اإدارة االأ

عم������ال م�صطلح علمي قدمي  اإن اإدارة االأ

أ�صد العلوم  جديد متجدد، كان وال يزال من ا

تطوراً، حتى اأ�صبح يق������رتن بالرثوة الذهنية 

التي حتدد مع������امل احلياة وتر�صم خطاها يف 

كل �صغ������رية وكب������رية ويف كل االخت�صا�صات 

أن�صطة احلياة كافة،  واملجاالت وفعالي������ات وا

فراد  فاإجن������از اأي �ص������يء عل������ى م�صت������وى االأ

واملجتمعات يلزمه.

أو قي������ادة متثل  اأوالً – فك������ر – اأي اإدارة ا

الوجه التطبيقي للفكر.

فع������ال فيه  ثاني������اً – عم������ل – ومتثل االأ

خطواته الفعلية.

والعمل تاب������ع للفكر و الفك������ر �صابق له، 

وير�ص������م معامله، ويح������دد خطواته ومراحله، 

عمال كلمتان: واإدارة االأ

ن�صان  دارة – وهي التي تدل على اأن االإ االإ

عمال  ن�صاين مولُد االأ قبل العمل والفك������ر االإ

وقائدها الذي ي�صبقه������ا وي�صري معها ويعمل 

على جتديدها وتطويرها با�صتمرار.
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فكار، وتتم حتت  عمال – هي وليدة االأ االأ

أنها  لوائه������ا و تتاأثر مب�صتوى �صحته������ا، كما ا

توؤثر يف الفكر فتدعمه وتقويه وتعزز مكانته، 

عمال  من هن������ا ن�صتطيع اأن نقول اإن اإدارة االأ

م�صطلح مركب م������ن جزءين متالزمن يوؤثر 

خر اإال اأن تاأثري الفكر على  كل منهم������ا يف االآ

العمل اأكر.

والت�صل�صلي������ة التالية: تو�صح التاأثري وفقاً 

همي������ة كلُّ فيما تاله و اإىل ما  �صبقية واالأ لالأ

ي�صري اإليه.

دارة هي  ← وقت ← فكر ←عمل االإ

 î  î  î     

عم������ال هي حقيق������ة )اإرث قيمي( ← االأ

قيادة ←  قيمة )تراث ح�صاري(

 تفاعالت الفكر والعمل

هم  �صبق واالأ ويف هذه الت�صل�صلية ي�صري االأ

همية )اأفقياً( واإىل ما انبثق  اإىل ما يليه يف االأ

أ�صياً( عنه )را

فماذا نفهم من هذه العالقة؟

أم������ة م������ا( تتولد يف  اإن احلقيق������ة )اإرث ا

الوقت، واحلقائق يف الوق������ت كثرية، تتوالد 

وت�صتم������ر وتنتهي فيه، والوق������ت ال بداية له 

�صمل الذي  تع������رف وال نهاية تدرك وه������و االأ

ن�صانية كافة. ي�صم حقائق املجتمعات واالإ

�صا�س واملط������ور واملبدع  والفك������ر ه������و االأ

واملبتكر، والقيادة وليدة الفكر، وتعمل بوحيه 

واإر�صاده، فالقيادة الناجحة ال تنبثق اإال عن 

فكر ناجح.

والعمل يتول������د عن فكر وحاجة، والعمل 

قب������ل القيم������ة وي�صبقها، وهو ال������ذي يحدد 

م�صت������وى القيم������ة وفق������اً جلودت������ه وفوائده 

واعتب������ارات عديدة اأخرى توؤثر يف ذلك، اأما 

القيم������ة فتحدد جدوى العم������ل وخلوده، لذا 

فالقيمة ال تظهر قبل اكتمال العمل وتنفيذه 

�صبقية للعمل، اإال اأن اأهمية القيمة  اأي اأن االأ

ن القيمة اإذا كانت  اأعظ������م من العمل ذاته، الأ

عالية امل�صتوى ومفي������دة للمجتمع فهي التي 

متنح العم������ل االحرتام واجل������دوى ودميومة 

البق������اء وبالتايل اإعط������اء املباهج احل�صارية 

اخلالدة. 

فالقيمة العالي������ة املتاأتية من عمٍل مميز 

توؤ�صل هذا العمل يف تواجده وا�صتمراره كما 

هو يوجدها ويعم������م االنتفاع بها با�صتمرار. 

ن������ه م�صدر  أه������م م������ن احلقائق الأ والوق������ت ا

احلقائق وهي موج������ودة فيه، ووجودها فيه 

جتعلنا ن�صع������ر باأهميته ومعناه فمن دونها ال 

ن�صع������ر بقيمة الوقت. لذا فتاأثري احلقائق يف 
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الوقت مادي، بينما تاأثري الوقت يف احلقائق 

معن������وي فل������واله ملا عرف له������ا اأي معنى وال 

نها تنبثق  ج������دوى. والفكر اأهم من القيادة الأ

عن������ه ومنه تتغ������ذى وبه جناحه������ا، فالقيادة 

ن�صان  ن�صان واالإ ثمرة الفكر، والفكر ثمرة االإ

�صنيعة اهلل والفكر هبة منه اإليه.

لذا فالقيادة الناجحة ت�صدر عن فكر �صليم، 

وقد يكون للقيادة دور عظيم لتعود ن�صغاً يعمل 

على تغذية الفكر وزيادته م�صاًء وعطاًء.

اأما العمل فهو املح������دد مل�صتوى القيمة، 

عمال ال قيمة لها، وتف�صي اإىل  فكثري من االأ

الندم، اأما ذات القيم������ة فرتتد قيمتها عليه 

عمال  لتقوية الطلب على ه������ذا النوع من االأ

واإطال������ة عمره������ا وحتوله������ا اإىل اإجن������ازات 

ح�صارية خالدة لذا فالوقت والفكر والعمل 

ن�ص������ان هي، بها يوجد وبها  ن�صان واالإ هي االإ

يعي�س ويحي������ا وبها ينجز اإرث������ه وتراثه وبها 

يخلد. 

عمال اأهمية اإدارة الأ

عم������ال الناجحة هي التي ال  اإن اإدارة االأ

أو ي�صيع  تهدر وقتاً وال يفوتها فك������ر ناجع، ا

منها عمل ناجح.

ن�صان  وهذا ح�صن تدبري ب������اأال يتعامل االإ

مع ماال ينال، وما ال ي�صتطيع وينا�صب. 

ف��دع��ُه ���س��ي��ئ��ًا  ت�����س��ت��ط��ع  مل  اإذا 

ت�����س��ت��ط��ي��ُع م�����ا  اإىل  وج������������اوزُه 

�صباب اأخرى عديدة.  والنجاح يوؤول الأ

فمن ال يحرتم الوقت، ال يحرتمه الوقت 

ويتج������اوزه فتتخطاه احلي������اة، فيتخلف عن 

ن�صاين واحل�صاري. الركب االإ

ولي�س هناك �سُك يف حياٍة 

م����راُء  ال���ع���اج���زي���ن ول  ت���دو����س 

البح������ر،  كاأنه������ا  ن�صاني������ة  االإ ف������كار  فاالأ

عم������ال �صفنه������ا وبوارجه������ا والوقت هو  واالأ

دارة )القيادة(  الزمان امل�صتوعب لهم������ا، واالإ

متث������ل ربانيها، لنقل املجتمع������ات اإىل �صاطئ 

مان وال�صالم.  االأ

معايري تقييم املجتمعات

اإن تقيي������م املجتمع������ات وال�صعوب واالأمم 

يتم من خالل احرتامه������ا للوقت، وا�صتثماره 

ثر على  فكار الواع������دة اجلديدة، ذات االأ باالأ

عم������ال وتطويره������ا امل�صتمر ورفع  اإيجاد االأ

نت������اج، وبالتايل خل������ق القاعدة  م�صت������وى االإ

التحتي������ة االجتماعية االقت�صادي������ة القوية. 

ليق������وم عليه������ا بناوؤه������ا الفوق������ي )القيمي( 

االأخالقي احل�صاري. ومن اأهم هذه املعايري 

التي تقي�س اجتهاد املجتمعات وحت�صيلها ما 

يلي :
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1- حقيقة الوقت فيما تق�صيه من خالل 

رث القيمي الذي اأجنزته وحققته. االإ

2- القيادة �صالمتها وفعاليتها والتزامها 

بالفكر وجدواها ومدى االن�صجام مع فكرها 

ومدى �صعيها لتنمية الفكر، والنهو�س مبهام 

القي������ادة الناجحة، والو�ص������ول لعطاء فكري 

أُنيط به م������ن مهام فكرية  راٍق، يرق������ى مب������ا ا

ن�صان.  وعملية، اأي النجاح يف بناء االإ

عمال وجدواها االقت�صادية،  3- قيمة االأ

وفوائده������ا االجتماعي������ة عل������ى املجتمعات 

عمال التي ال تتمخ�س  ن�صانية، وا�صتبعاد االأ واالإ

جنازات  عن قيمة، والقيمة هنا بح�صارة االإ

ن�صانية. املحققة واملفيدة لالإ

ح�س���ارة الغ���رب وال�سم���ال عل���ى ح�ساب 

ال�رق واجلنوب

مريكية برئا�صة  دارة االأ لو نظرن������ا اإىل االإ

ن الرئي�س  أو غ������ريه، الأ اأي كان ج������ورج بو�س ا

دارة الناطق مبا  هناك لي�س �صوى ل�ص������ان االإ

مريكية قيادة موؤ�ص�صاتية  تريد. والقي������ادة االأ

أ�صمالية كثري منها من اأ�صحاب اال�صتثمارات  را

قطار. حيث ي�صكلون  العاملي������ة الكرى عر االأ

م������ع اخللفية غري املرئية من اأ�صحاب النفوذ 

مريكي  للق������رار ال�صيا�صي االأ املايل )املوجه( 

ال�صيم������ا كب������ار املنظم������ات ال�صهيوني������ة من 

اأ�صحاب الر�صاميل الكرى.

مريكية من خالل  ل������و نظرنا للقي������ادة االأ

نفة الذك������ر التي تقيم املجتمعات  املعايري االأ

أ: فماذا �صنقرا

ول  - املعيار الأ

مريكية هي  دارة االأ اإن حقيقة الوقت لالإ

اإنها تق�صي الوقت بال�صعي امل�صتمر للهيمنة 

على ال�صع������وب وقهره������ا وابت������زاز خرياتها 

وال�صيط������رة على ثرواتها ول������و اأدى ذلك اإىل 

القت������ل والدمار والفقر واجله������ل، هذه هي 

النواجت لهذه احلقيقة.

ن اأمري������كا جاءت كوليد لع������امل متقدٍم  الأ

متح�������رٍش �ص������اد العامل ع������دة ق������رون متمثل 

ال�صم�������س  عنه������ا  تغي������ب  ال  باإمراطوري������ة 

)بريطانيا العظمى( ودول مثيلة لها كفرن�صا 

أ�صبانيا والرتغ������ال ومن ال�صفوة  واإيطالي������ا وا

مراطورية  خرى، فاالإ العلمية لدول العامل االأ

الريطاني������ة �ص������ادت العامل وابت������زت خرياته، 

ونهبت ثرواته، وا�صتعب������دت �صعوبه ور�صمت 

�صغان  خرائط������ه اجليو�صيا�صية مبداٍد من االأ

حقاد واخلالفات التي لن تزول، ومازالت  واالأ

دول العامل تعاين امل������رارة من هذه اخلرائط 

اجلغرافي������ة  والتق�صيم������ات  اجليو�صيا�صي������ة 

ن�صانية اخلطرية. االإ

وم������ا اإن كادت هذه ال������دول ت�صيخ حتى 
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ب������رزت اأمريكا من رحم ه������ذا العامل املتقدم 

كولي������د جديد من������ا ب�رشعة وتط������ور تطوراً 

مذه������اًل خا�ص������ة بع������د احلرب������ن العامليتن 

وىل والثاني������ة، وا�صتم������رت يف ت�صاعد اإىل  االأ

اأن اأ�صبحت القوة العاملية العظمى والقطب 

وحد، وها هي جيو�صه������ا تغطي الكوكب،  االأ

أ�صاطيله������ا وبوارجه������ا وطائراته������ا يف كل  وا

حميطات العامل وبحاره.

ونظ������رة اإىل العامل يف جنوبه و�رشقه اأو يف 

دوله الفقرية املعدمة.

واإىل م������ا يح������دث يف اأفغان�صتان والعراق 

وفل�صط������ن، ف������اإن املرء تع������اوده الذاكرة اإىل 

أيام اال�صتعمار التقليدي، في�صاهد اأن  ت�صور ا

أمري������كا لي�صت �صوى ولي������د ويّف للرحم التي  ا

خرجت منها 

 )واملثي������ل يلد مثيله( نع������م ي�صاهد اأن ال 

م�س والظ������امل اليوم، بل  فرق ب������ن الظامل باالأ

أ�ص������د ق�صوة واأكرث  عل������ى العك�س فظامل اليوم ا

علم������اً وه������و مدجج مب������ا يح������رق االأخ�رش 

نفا�س.نعم اإنها احلقائق  والياب�س، ويكت������م االأ

التي ي�صيق بخططه������ا اال�صرتاتيجية ال�رشق 

و�ص������ط وال يهمه������ا �ص������وى م�صاحلها ولو  االأ

قام������ت على اجلماجم نع������م اإنهم على خطا 

جداد �صائرون. االأ

املعيار الثاين )وهو القيادة( 

فحينما تريد معرف������ة اإن�صان فانظر اإىل 

قرينه، وحينما تريد معرفة دولة فانظر اإىل 

قيادتها.

مريكية تريك اأن  دارة االأ ونظرة اإمعان لالإ

دارة مع من يدعمونها من احتكاريي  هذه االإ

م������وال واأ�صح������اب ال�������رشكات  و�صما�������رشة االأ

العمالق������ة انبثق������ت عن فكر  هدف������ه القوة 

والعظمة حتى اجلنون وال�صيطرة والهيمنة. 

فماذا ينتظ������ر فقراء العامل م������ن هذا الفكر 

وهذه القيادة التي متثله وترعى م�صاحله؟

آثار له������ذه القيادة �صوى التو�صع  لذا فال ا

والقت������ل والتدمري نعم اإنها خمرجات �صادقة 

املدخالت �ص������اءت هذه املخرجات، هذه هي 

ث������ار املادية التي خلفته������ا وتخلفها يومياً،  االآ

ث������ار املعنوي������ة فهي مل تخل������ف �صوى  أم������ا االآ ا

احلقد بن ال�صعوب بدالً من املحبة وتاأجيج 

جنا�س  �رشاع احل�صارات والثقافات ورمبا االأ

والديانات والف������ن الطائفية واملذهبية وما 

حدث ويحدث و�صوف يحدث يف املنطقة من 

لبنان اإىل العراق ويتو�صع هو هدفها الرئي�س. 

رهاب وهي التي  فه������ي تعلن عن حمارب������ة االإ

�رشائيلي ومتار�صه  تباركه يف اإرهاب الدولة االإ

يف الع������راق، والع������امل يري������د ع������ودة احلقوق 
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�صحابها -عودة حقوق الالجئن- اأي العودة  الأ

اإىل موطنهم وبو�س يتجاهل ذلك، ناهيك عن 

املوازين واملكاييل واملعايري املختلفة للتعامل 

مع الق������رارات الدولية )لي�������س ما يجري يف 

و�صط �ص������وى املقدمة هذا ما قاله  ال�رشق االأ

الرئي�س بو�س اإىل اللوبي ال�صهيوين.(

بداية النهاية

مريكي������ة برئا�ص������ة  دارة االأ   تّوج������ت االإ

ن�صانية  آثارها ال�صيئة عل������ى االإ ج������ورج بو�س ا

با�صت�صداره������ا قانون������ا من جمل�������س النواب 

مريكين يطالب وزارة اخلارجية  وال�صيوخ االأ

مريكي������ة بت�صنيف دول الع������امل من خالل  االأ

أو ما ي�صمى  وعيها مبكافحة معاداة ال�صامية ا

بقانون مكافحة انتقاد ال�صامية والذي �صارع 

مريكي ج������ورج بو�س لتوقيعه يف  الرئي�س االأ

أم������ام دولة  ا 2004/10/16م. فه������ل نح������ن 

اأمريكية اأم �صهيوني������ة ؟ لقد �صدق بنيامن 

مريكين )ال تفتحوا  فرانلكن عندما قال لالأ

حفاد  ن االأ أب������واب الهج������رة اأمام اليه������ود، الأ ا

�صيلعنونكم يف حلودكم.(

اإن قانونهم هذا هو نقطة البداية لنهاية 

نه الوبال الذي �صيعم العامل، ويحرك  العامل الأ

ن النا�س  ر�س. الأ ن�صان على وجه االأ م�صاعر االإ

جميع������اً مت�ص������اوون ولي�صوا عبي������داً ملن هم 

أنهم ينت�صبون اإىل ال�صامية، فال�صامية  يظنون ا

مبفاهيمها وتعاريفه������ا القدمية قد تهالكت 

اأمام وعي اإن�ص������اين متطور، فالنا�س يعي�صون 

يف القرن احل������ادي والع�رشي������ن وكلهم اأخوة 

ن�صانية وجميعه������م �صوا�صية، فال�صامية  يف االإ

مبفهوم الرقي احل�صاري احلايل هي ال�صمو 

ن�صانية، وهي اأال ن�صيء  والرقي وال�صفافية االإ

لبن������ي الب�رش. ال�صامية يف الفرد نف�صاً �صامية 

نف�س مبا  حمبة للخري له������ا ولغريها م������ن االأ

نه يف احلالتن يجب اأن  تكن ومب������ا تظهر؛ الأ

يكون حمب������ة وتعاوناً وتاآلفاً اإن�صانياً، ال فرقة 

أو  مريكي على رو�صي ا وال متيز وال تف�صيل الأ

أو لفرن�صي على عربي  لرو�صي على فرن�صي ا

أو لعرب������ي عل������ى هندي اإال مب������ا يح�صن من  ا

ن�صانية. خدمة لتطوير االإ

أن�صاب������اً واأعراقاً بل  فال�صامي������ة مل تع������د ا

اأ�صبحت و�صائج اإن�صاني������ة من النبل ر�صخها 

أبراهام لينكولن وغاندي وطاغور ونيل�صون  ا

مندي������ال وغريهم من منا�صل������ي العامل الذين 

حرروا اإرادة ال�صعوب وق�صوا على كل متايز 

جنا�س،  عراق وال�صعوب واالأ أو تفا�صل بن االأ ا

آدم وح������واء، زرع فينا اخلليل  أبن������اء ا فكلن������ا ا

اإبراهيم علي������ه ال�صالم النف�س التي ال تعي�س 
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م������ن غري اأخ������الء، وزرع فين������ا الكليم مو�صى 

عليه ال�صالم �صمو الروح باملناجاة التي تطهر 

نف�س وتقتلع الكر والتمييز. االأ

بها فعا�س  طهرًا  نفو�سهُم  �سمت 

���س��وٍء وفح�ساِء ت��رّف��ع ع��ن  ح���ٌب 

 وزرع فينا روح اهلل وكلمته الطيبة �صيدي 

امل�صي������ح عي�صى بن مرمي عليهما ال�صالم روح 

املحبة وال�صالم وكان ر�صول املحبة وال�صالم، 

وزرع فين������ا ر�صول اهلل وحبي������ب اهلل حممد 

آله و�صحبه  �صلوات اهلل و�صالمه عليه وعلى ا

خوة  خ������وة. فهو اأول من اأوجد االأ التاآلف واالأ

ن�ص������ار، وهو اأول  فاآخ������ى بن املهاجرين واالأ

من ق�ص������ى على التميز العن�������رشي وقال ال 

أو اأحمر  أبي�س ا أو ا فرق بن عربي واأعجمي ا

اإال بالتقوى. وهل بع������د التقوى واأن يعي�صها 

ن�صان  ن�ص������ان يف قلبه م������ن ا�صتقام������ة لالإ االإ

أتقاكم((  اأجدى منها؟ ))اإن اأكرمكم عند اهلل ا

احلجرات 13.

دارة  فما ه������ذه ال�صامية الت������ي ت�صتبق االإ

دارة  مريكي������ة بها م������ن يّدعيها؟ لي������ت االإ االأ

مية الذي �صيزرع  مريكية �صمته قانون ال�صُّ االأ

ن�صانية مل  ال�صم واحلقد يف نفو�س الب�رش،فاالإ

تعد بحاجة اإىل ما يفرقها كفاها من الفرقة 

وال�صت������ات الت������ي خلفته������ا وراءه������ا الفا�صية 

والنازية وال�صتاليني������ة والقوميات املتع�صبة، 

فاإن�ص������ان الق������رن احل������ادي والع�رشين مل يعد 

يحتمل هذه النزاع������ات التي متايز املجتمع 

ن�ص������اين اإىل فئ������ات فهل عدن������ا اإىل طبقة  االإ

النب������الء والدهماء الت������ي عا�صتها احل�صارة 

اليونانية قبل خم�صة اآالف �صنة، اأمتنى على 

مريكي������ة اأن تك������ون �رشيح������ة فاأّي  دارة االأ االإ

أف������واه العرب الذين  أف������واه تريد اأن ت�صكت؟ ا ا

أم اأفواه  طردوا من اأر�صهم ووطنهم وديارهم ا

وروبية التي �صوت منها 63% يف  ال�صعوب االأ

ع������ام 2003 باأن اإ�رشائيل ت�صبب قلقاً لل�صالم 

العاملي.

خ���ل���ق ال���ن���ا����س ل���ل���ق���وي امل���زاي���ا

العيوبا ال�سعيف  على  وجتنوا 

نهم  نع������م اإن ال�صحية �صيكونون العرب الأ

�صع������ف، لكن القوي النبيل ال يتقاوى على  االأ

قوياء  نداد االأ ال�صعفاء فليظهر قوته على االأ

مريكية،  دارة االأ أيته������ا االإ هنا النب������ل  يكمن ا

مريكية  دارات االأ وه������ذا ما اأكدته بع�������س االإ

مريكي كما  مبواق������ف م�رشفة لها ولل�صعب االأ

ح������دث يف حرب ال�صوي�������س �صنة 1956، ويف 

البو�صنة والهر�ص������ك وكو�صوفا وغريها حيث 

مريكية مع ال�صعفاء �صد  دارات االأ وقفت االإ

قوياء  قوياء. وهل هناك اأجمل من وقفة االأ االأ

يف العامل جلانب احلق.
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م��ذاق��ه اأم����ا  ك���امل���ع���روِف  اأَر  ومل 

ف���ح���ل���ٌو واأم�������ا وج���ه���ه ف��ج��م��ي��ُل

مريكية اأن ت�صاأل  دارة االأ  واأمتنى على االإ

فران؟ ومن  أقام لهم االأ هوؤالء ال�صامين من ا

أقام لهم املحاكم حماكم التفتي�س؟ ومن اأقام  ا

أم  له������م مع�صك������رات االعتقال؟ ه������ل العرب ا

اأوروبة؟ وهل عا�س هوؤالء ع�رشاً ذهبياً غري 

�صالمية  الذي عا�صوه يف كن������ف احل�صارة االإ

التي حققت م������ن املحبة واملوؤاخ������اة ما كان 

لها �رشف الريادة في������ه وعلمته اإىل ال�صعوب 

خرى؟. وه������ل ال�صامية ه������ذه تن�صجم مع  االأ

مفهوم العوملة والعامل اجلديد؟ فالعوملة تقوم 

على العلم واالقت�ص������اد. وهل يف العلم نقاء 

أو اأجنا�س؟ وهل م������ع العلم تفا�صل  ع������راق ا الأ

ب������ن النا�س اإىل نبيل وو�صيع وغري ذلك؟ كما 

حطم التطور االقت�صادي احلدود واجلدران 

بن ال�صعوب واأ�صبح العامل قرية �صغرية.

الق�صي������ة وا�صح������ة بل طبخ������ة �صاطت 

مريكي  أه������ا الرئي�س االأ رائحته������ا منذ اأن بدا

�صبق رونالد ريجن يف الثمانيات من القرن  االأ

دارة  املا�صي بتغلغل التيار الديني املحافظ لالإ

مريكية وبتالق������ي وبتناغم مع ال�صهيونية  االأ

أُم الر�صاميل الكرى، اإىل اأن و�صلت  العاملي������ة ا

مريكية ووقعه الرئي�س  دارة االأ قانون������اً من االإ

بو�س بلمح الب�������رش ليجعل منه مظلة ت�صوي 

العامل ال لي�صتفيء بها العامل.

و�سط على نار حامية ال�رق الأ

 لن�صتعر�������س �صوي������ًة م������اذا يعن������ي هذا 

القان������ون. اإن ه������ذا القانون ج������اء هدية من 

مريكي بو�س لليه������ود، جاء اأكر  الرئي�������س االأ

من احلل������م واأعظم من الطموح، جاء اإر�صاًء 

لليه������ود وك�ص������ب ثقته������م ووده������م، ول�صمان 

اأ�صواته������م واأ�صوات م������ن ي�رشونهم باأموالهم 

ل�صاحله يف انتخابات ت�رشين الثاين 2004، 

اأي قب������ل اأقل من �صهر من موعد االنتخابات 

مه على طبق  وق������ع الرئي�س هذا القانون وقدَّ

م������ن ذهب لليهود، وليجعل منهم ال�صادة وكل 

ه������ذا العامل خدمهم وطوع اأمرهم، لكنه فات 

مريكي������ة اأن هناك من ال يطاأطئ  دارة االأ االإ

أ�صه واليه������ود لي�صوا فوق اخلطاأ، اإنهم ب�رش  را

ي�صيب������ون ويخطئ������ون، واملخط������ئ يجب اأن 

ينقد، اإن هذا القانون يلزم وزارة اخلارجية 

مريكي������ة بتقدمي تقرير دوري ي�صنف دول  االأ

الع������امل وفقاً خل�صوعها له������ذا القانون والرد 

بحزم على من �صيخرج عن الطاعة.

نهم  لَيْتَهم مل يطلقوا عليه قانون الوعي الأ

يعون متام������اً اأن من لفظ اليهود من بلدانهم 

وروبيون ولي�س العرب،  اإىل فل�صطن ه������م االأ
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وذاكرته������م مل تن�َس بعد حماك������م التفتي�س. لو 

بدي لتطابق  اأطلق������وا عليه قانون الفيت������و االأ

ن كل م������ن يتكلم  اال�ص������م م������ع امل�صم������ون، الأ

أو يطال������ب حتى بحقه  أو ين�ص������ط ا أو يعم������ل ا ا

واأر�صه وكرامت������ه، اإذا كانت هذه املطالبة ال 

تر�ص������ي الطفل املدلل فهي باطلة ومرفو�صة 

واإرهابية، فهل هذا ا�صتغفار عن ذنب طردهم 

وعلى ح�صاب �صعوب اأخرى؟

حق������اً اإن بداية النهاي������ة يف هذا القانون 

ن كل من ينا�صل يف العامل ويتعار�س ن�صاله  الأ

مريكية نرا�صاً  مع من اتخذت������ه القي������ادة االأ

)اإ�رشائيل( �صيته������م باأمرين اأحالهما مر اإما 

رهاب واإما بالعداء لل�صامية، وهذا اإلغاء  باالإ

لقانون اإلهي ين�س بعدالة الدفاع عن النف�س 

أي�صاً للقانون العلمي الفيزيائي )لكل  واإلغاء ا

فع������ل رد فعل ي�صاوي������ه يف الق������وة ويعاك�صه 

باالجت������اه(، فهل هذا القان������ون بداية لديانة 

ن�ص������ان اأمام اأمرين  جدي������دة؟ واأمام ذلك فاالإ

أي�صاً اأحالهما مر اإما ال�صكوت واال�صت�صالم  ا

مريكي  خطب������وط االأ واإم������ا فجيو�س اأذرع االإ

جاهزة لت�ص������ل اإىل اأقا�صي العامل، اأعتقد اأن 

هذا هو جن������ون العظمة الذي يريد اإخ�صاع 

مريك������ي يف خدمة  الع������امل لهوى النف�������س االأ

املحب������وب املدلل )ومن احل������ب ما قتل( لكن 

هذا لي�س كل �صيء بل هو بداية ماال يرى من 

طوفان فتحت بابه اأمريكا.

و�سط ي�سنعه اأهله م�ستقبل ال�رق الأ

دارة    �صتو�صو�س ال�صهيونية يف �صدور االإ

أزاً كي يحّدوا من  آذانهم ا مريكية، وتوؤزُّ يف ا االأ

ن�صط������ة العاملية الناطق������ة باحلق والعاملة  االأ

من اأجل������ه، وخا�صة ن�صاط اجلاليات العربية 

يف اأوروبا واأمري������كا، من خالل حملة عقلها 

أما املع������اداة لل�صامية  املدب������ر ال�صهيوني������ة، ا

�صتك������ون احلج������ج واملررات له������ا، وكثري من 

وروبية �صتك������ون جلانب اأمريكا  نظم������ة االأ االأ

و�صائل تنفي������ذ مل�صايقة اجلالي������ات العربية 

الت������ي �صيت�صاعد ا�صطهاده������ا وظلمها ومن 

ثم تطفي�صها، كي يخل������و للطفل املدلل وجه 

أبيه واأمه فال يعكر �صفوهم اأي ن�صاط معاٍد  ا

كرث من عقدين من  لهم، وهذا لن يحت������اج الأ

الزمن. فهذه هي فرن�صا وبريطانيا واليمن 

يط������ايل وغريها بداأت بالتناغم مع العزف  االإ

مريكي، ودالالت هذا التناغم عديدة  ومل  االأ

وىل بعد  تنته، وفرن�صا ه������ي عربة القطار االأ

الراأ�س )اأمريكا(، ول������ن يتوقف هذا القطار 

حتى ي�صم عربات الع������امل! وكانت اأوىل ثمار 

هذا القانون  قانون مكافحة العداء لل�صامية 

وىل لقانون  )القانون 1959( نعم اإنه الثمرة االأ

حماي������ة ال�صامية واحلبل عل������ى اجلرار وما 
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رافقت هذا القرار 1559 من �صجة اإعالمية 

وجلب������ة داعية خلروج اجلي�������س ال�صوري من 

لبنان وعدم �رشعية التمديد للرئي�س اللبناين 

اإميل حلود. رغ������م اأن التعديل قانوين و�صاأن 

داخل������ي، وتواجد اجلي�س ال�صوري اأمر حملي 

ومت وفق������ا ملعطي������ات اإن�صاني������ة واإج������راءات 

قانونية ولي�س هناك اأي خلل قانوين يف هذا 

التواجد.

ولنعد اإىل الوراء قليال لقد دخل اجلي�س 

ال�صوري لو�صع حد ملتطرفن ذوي ارتباطات 

أرادوا حرباً اأهلية قذرة ت�صتهدف  م�صبوه������ة ا

الق�ص������اء التام على بع�س الفئات،  وهذا ما 

كان������ت تخطط له اإ�رشائي������ل فهي التي جتيد 

اأحل������ان احل������رب والفن كما جتي������د اأحلان 

أ�صقط هذه  ال�صالم، ودخل اجلي�س ال�صوري وا

بد، دخل بدع������وة ر�صمية من  الفتن������ه اإىل االأ

احلكوم������ة اللبنانية ومببارك������ة وتاأييد عربي 

ودويل، وكان م������ن ثمار دخول������ه هذا تعزيز 

العمل الوطني واللحمة الوطنية التي ولدت 

مقاوم������ة وطنية لبنانية حقق������ت ما عجزت 

عنه اجليو�������س العربية النظامي������ة، وقهرت 

أذيال اخليبة  اإرادة اإ�رشائيل فخرج������ت جترُّ ا

من لبنان وانت�������رشت اإرادة املقاومة الوطنية 

اللبنانية عام 2000 م وعام 2006 م. 

لقد اأ�صبحت اللحم������ة ال�صورية اللبنانية 

مريكا على ال�صواء،  �رشائيل والأ م�صدر قلق الإ

مة العربية اأمام  نه مل يبق من يق������ف يف االأ الأ

مريكي �صوى  �رشائيلي االأ التو�صع ال�رشطاين االإ

اللحم������ة ال�صورية اللبناني������ة، فالعراق احتل 

ردن وال�صلطة الفل�صطينية عقدت  وم�رش واالأ

ما ي�صم������ى اتفاقيات �صالم، وقامت �صفارات 

وفتحت مكاتب ون�صطت العالقات التجارية 

مر الذي �صجع اأمريكا وجعلها  وال�صيا�صية، االأ

تتمادى وتتمدمد يف املنطقة، وازداد دعمها 

�رشائيل فبع������د اأن كان خج������والً فال حياء  الإ

نظم������ة العربية  ن كم������ا اأن اأكرثية االأ في������ه االآ

مل يعد موقفها املج������ايف للمقاومة واملناه�س 

للممانعة مل يعد خج������والً بل كان اأكرث �صفوراً 

مريكي. ومل يب������ق ثابتاً على  م������ن املوق������ف االأ

موقفه اإال اللحمة ال�صورية اللبنانية يف وجه 

أبالغ  مة العربية من خماطر وال ا ما يتهدد االأ

اإذا قل������ت اإن التاريخ يعي������د نف�صه فاملقاومة 

الوطنية اللبنانية دحرت اأعتى جيو�س العامل 

عدًة وعت������اداً كما فعل جي�������س �صيف الدولة 

مة عربية  الذي دافع عن الثغور ال�صمالية الأ

آنذاك. مفككة �صعيفة ا

اإن انت�صارات املقاومة الوطنية اللبنانية 

�صبيه������ة بانت�ص������ارات جيو�س �صي������ف الدولة 

احلم������داين، وبالطب������ع فاإن م������ا مت هو بهمة 
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واإميان ال�صباب وال�صابات اللبنانيات بالذود 

عن الوط������ن ومدعوم������ة بالنَّف�������س ال�صوري 

والتاأييد ال�صعبي والر�صمي ال�صوري وبالتغطية 

عالمية والدعم االقت�صادي الذي لي�س له  االإ

�صالمية، وبدعم  حدود من جمهورية اإيران االإ

من القوى املحبة لل�صالم يف العامل.

فاللحم������ة ال�صوري������ة اللبناني������ة هي بقية 

مة العربية وال�صياج الذي يحمي ما تبقى  االأ

مة ونوامي�صها. من قيم هذه االأ

 وه������ذا ما تعم������ل  ال�صهيوني������ة لتبديده 

نه  مريكي������ة وعلى تفكيكه وهدمه الأ باليد االأ

خري الذي اإذا انه������دم لن يبقى  احل�ص������ن االأ

م������ة العرب وجود ولن تقوم لهم قائمة نعم  الأ

و�صط  فلوال حم������ور املمانعة لكان ال�������رشق االأ

اأمريكياً اإ�رشائيلياً بامتياز. 

أ�صٍف اأن فرن�صا اجنرت وراء اأمريكا  ومن ا

زالة ه������ذا ال�صد املنيع الذي  وال�صهيوني������ة الإ

يق������ف حجر عرثة يف وج������ه اإ�رشائيل الكرى 

اإال اأن ال�صم������ود وال�صر واحلنكة ال�صيا�صية 

ال�صورية اأعادت العالقات الفرن�صية ال�صورية 

اإىل م�صارها. 

أيها العرب اإن اللحمة ال�صورية اللبنانية   ا

متثل عقد ال�رشف، الذي يتغنى به كل عربي 

مل يف  ويرى فيه قب�������س النور الذي يبعث االأ

رادة واحلق من  نف�������س كل عربي القادر ب������االإ

رادة  االنت�صار على الباطل القوي، فاحلق واالإ

هما ال�صفاء والنجاة من انقرا�سٍ حمقق.

فال�صعوب العربية تعي�س الوحدة العربية 

واقع������اً حياً ل������ن ميوت ما دام������وا اأحياء واإن 

نظمة. لنلقي نظرة على املا�صي  باعدتهم االأ

غ������ري البعيد لن�صاه������د كي������ف ا�صتطاع عبد 

مة بعد نوم يقرب من األف  النا�رش اإيقاظ االأ

ع������ام، وكي������ف حتققت وح������دة 1958 وكيف 

عم������ل العامل على هدمه������ا؟ وكيف وقف عبد 

النا�������رش مدافعاً عن حق������وق م�رش يف تاأميم 

قن������اة ال�صوي�������س؟ وكيف كان مي������د يد العون 

ل������دول اخلليج العربية ولليم������ن؟ وكيف كان 

ال������رد العربي اخلليج������ي يف 1973 يف حرب 

رم�ص������ان م�رشفاً، حن اأطل������ق زايد –رحمه 

اهلل- مقولته امل�صه������ورة »اإن البرتول العربي 

لي�س اأغلى من الدم العربي«، هذه هي فطرة 

مة التي دينها واحد ولغتها واحدة وتاريخها  االأ

أ وفيها كل  وعاداته������ا واحدة، فكيف تتج������زا

عوامل الذات الواحدة؟ وكلنا يعرف �صليمان 

احللبي البطل ال�ص������وري الذي قتل كلير يف 

م�رش،وجول جم������ال ال�صابط ال�صوري الذي 

دافع عن وطنه الثاين م�رش. كلنا راأى وحدة 

ول 1973،  الدم العرب������ي يف حرب ت�رشين االأ
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وهذا ما يزع������ج ال�صهيوني������ة ويوؤرقها ومن 

أ لهم  ي������دور بفلكها ويعمل باأمرته������ا. لن يهدا

م������ة العربية  بال وهن������اك مكامن قوة يف االأ

ومل يتب������ق اإال هذا الكمون ال�ص������وري اللبناين 

�صالمية ومن  املدعوم من جمهورية اإيران االإ

القوى املحبة لل�صالم يف العامل. وهذه اللحمة 

تقلقهم من هنا يت�صح حجم الهجمة ال�رش�صة 

وال�صغوط الكبرية التي تتعر�س لهما كل من 

�صورية ولبنان.

وىل  ل������ذا جاء الق������رار 1559 الثم������رة االأ

لقانون ال�صامي������ة لتحطيم اآخر معقل مقاوم 

م������ة العربية وجاءت موؤام������رة اغتيال  يف االأ

�صب������ق ال�صهيد رفيق  رئي�������س وزراء لبن������ان االأ

احلريري الثمرة الثانية التي جتنيها اإ�رشائيل 

واأمريكا. حيث فتحت موؤامرة االغتيال هذه 

أبواب املنطقة م������ن ال�رشق ومن الغرب على  ا

اجلحيم وعلى املجهول الذي ميكن احلديث 

فيه طوي������ال حول اإفرازات وحقائق ما جرى 

وما يج������ري وما هو مبّيُت وق������ادم للمنطقة 

وه������ذا ما قام بتحليل������ه املهتمون بال�صحافة 

ع������الم وال�صيا�ص������ة فم�صتقب������ل املنطق������ة  واالإ

بواب،  االأ مفتوح������ة  ا�صرتاتيجي������ات  اأ�صب������ح 

ه������داف ومفتوح������ة النتائج. اإن  مفتوح������ة االأ

كل ه������ذا املجهول اإف������رازات خطرية لقانون 

ال�صامية الذي �صمم و�صي�صمم �صعوب املنطقة 

وم������ن اإفرازات )ثمار( ه������ذا القانون موقف 

الرئي�س الفرن�صي �صرياك املتناغم مع اأمريكا 

واإ�رشائي������ل حي������ث �صاهدنا وزي������ر خارجيته 

آن������ذاك يف زيارته لفل�صط������ن املحتلة )لغزة(  ا

أنه  أكتوب������ر 2004. لقد ن�ص������ي مهمته فرغم ا ا

�صاهد بال�صوت وال�صورة والواقع كيف قتلت 

اإ�رشائي������ل احلياة يف غ������زة، ورغم ذلك �صعد 

ليعلن لي�س ما �صاه������ده يف غزه بل ليعلن اأن 

فرن�ص������ا لن ت�صاوم يف �ص������اأن مكافحة العداء 

أم������ا الثمرة الثالث������ة فهي احلرب  لل�صامي������ة ا

مريكي������ة ال�صهيونية عل������ى لبنان 2006 م  االأ

بع������د اأن ف�صلت������ا يف كل حماوالتهما ال�صابقة، 

لكن حرب متوز 2006 م متخ�صت عن ن�رش 

مبن للبنان مبقاومته و�صعبه وجي�صه، وخلط 

املمانع������ة يف املنطق������ة مدعومة م������ن القوى 

مريكا  املحبة لل�صالم يف العامل، وف�صل ذريع الأ

أنهى  واإ�رشائي������ل فكان الق������رار 1701 الذي ا

عمال العدواني������ة لكنه مل ينِه وقف اإطالق  االأ

النار وهذا يعن������ي اأن ال�رشاع ال يزال قائماً 

مريكي لل�صيطرة  بن امل�رشوعن امل�������رشوع االأ

و�ص������ط وامل�رشوع  عل������ى مقدرات ال�������رشق االأ

الوطني القومي الذي يحافظ على مقدرات 

مة.  وثروات االأ
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وعجي������ب غري������ب اإن من قت������ل ال�صامية 

م�س هو من يريد اإحياءها اليوم  واأماتها باالأ

واإرجاعها حية؟!  

أيه������ا الغرب م������ن طردمت  أنت������م ا أل�صت������م ا ا

أتيتم به������م اإىل فل�صطن  أنتم من ا اليه������ود؟ وا

أ�صلح������ة انتدابكم،  حتت حمايتك������م و�صطوة ا

أنت������م الرعاة لنمو وتطور وتعاظم اإ�رشائيل؟  وا

عالمي وال�صيا�صي  الع�صك������ري واالإ فدعمكم 

وامل������ايل ال يزال م�صتم������راً مل يتوقف ففواتري 

التكفري عن الذن������ب امل�صطنع ال تزال تدفع 

باملليارات.

والغريب العجيب اأن من طردته اإ�رشائيل 

واغت�صبت اأر�صه وحقوقه هو املتهم من قبلكم 

نه ينا�ص������ل ال�صرتجاع حقوق������ه امل�رشوعة!  الأ

غ������رب من ذلك و�ص������ع القوانن الدولية  واالأ

املوؤيدة للحق العربي يف ثالجة التاريخ!

ف������اأي منطق هذا يف الع������امل اجلديد من 

ي�صمى �صاحب احل������ق يف الدفاع ال�صرتجاع 

رهابي؟ واأي عدالة هذه؟ حقه باالإ

كلنا �صاه������د على ال�صا�ص������ات الف�صائية 

ن  م�صري نائب مدير اإذاعة فرن�صا الدولية )االآ

أزاحت������ه ال�صغوط ال�صهيونية  مينارغ( كيف ا

والتيارات الوطنية املت�صددة يف فرن�صا، كيف 

نه نطق باحلقيق������ة فقال اإن  اأطاح������وا ب������ه الأ

�رشائيلي جدار عن�رشي. اجلدار االإ

اأمتن������ى العودة اإىل كت������اب الطاعون اأحد 

كت������ب الدرا�ص������ات الفل�صطينية ل������رتى اأخي 

الق������ارئ م������اذا عملت ال�صهيوني������ة؟ وما هو 

دورها يف تدمري العامل قدميه وحديثه؟ لنعد 

اإىل الكاتب الرو�صي ال�صهري دي�صتوف�صكي »اإن 

اهلل وحده يعلم م������ا �صيعاين العامل من هوؤالء 

مريكية والتي  أ�صاأل القيادة االأ اليهود«  اإنني ا

كث������رياً ما تقرُّ وتع������رتف بخطئها ملاذا ال تقرُّ 

وتع������رتف بخط������اأ ال�صهيوني������ة؟ واجلواب ال 

يحتاج اإىل فطنة.

وىل  اأعتق������د اأن هذا القان������ون كان من االأ

اأن يطلق عليه قان������ون الغ�صب ولي�س قانون 

الوعي، قانون تفج������ر االنتقاد ولي�س قانون 

أو  التحك������م وال�صيط������رة ومكافح������ة االنتقاد ا

قانون اال�صتغف������ار عن الذنب. فهذا القانون 

أداة قم������ع لل�صعوب وما  ت�ص������اء منه اأمري������كا ا

يح�ص������ل يف العراق واأفغان�صت������ان وفل�صطن 

وم������ا هو متوقع ح�صول������ه يف امل�رشق العربي 

لي�س �صوى مقدمة لب������ث الرعب يف النفو�س 

لتمرير هذا القان������ون، ولي�صبح املظلة التي 

ر�س قاطبة. اإنه البداية  ت�صتظل به �صعوب االأ

والبوابة الت������ي افتتحتها اأمريكا لكن وراءها 

عامل جمهول تظ������ن اأن تر�صم معامله كما ت�صاء 

وهذا ما تظن؛ والظن ح�صاباته غري ح�صابات 

وا�صتحقاقات الواقع.
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اأم�����ة مت����ل����ك  اإذا  ال������غ������رور  اإن 

زوؤام وه��و  امل��وت  يخفي  كالزهر 

منه                 ي�سلم  لي�س  البغي  �ساحب 

وع����ل����ى ن���ف�������س���ه ب���غ���ى ك�����ل ب�����اِغ

نعم لقد بداأت اأمري������كا على يد اإدارتها 

أما نهايته فلن يكون بيد  بداية هذا القانون ا

ن نهايت������ه عامل جمه������ول واملجهول  اأمري������كا الأ

حتدده اإف������رازات احلا�رش املخيفة، فاأمريكا 

تقول اإنها تريد اإحالل الدميقراطية وال�صالم 

و�صط، ون�ص������األ اأمريكا ذاتها  يف ال�������رشق االأ

م������اذا حققت م������ن قدومه������ا اإىل اأفغان�صتان 

م������ن وال�صالم  والع������راق؟ ه������ل حقق������ت االأ

أم القتل  والدميقراطي������ة التي تت�صدق به������ا ا

رهاب الذي هم  والدمار؟ ومن������و وتفريخ االإ

باأيديه������م زرعوه فانفلت من ب������ن اأ�صابعهم 

خرين  كانف������الت امل������اء. فلماذا يتهم������ون االآ

ألي�������س دعمهم  ره������اب؟ ا باأنه������م م�ص������در االإ

نظم������ة املتطرفة يف  الالحم������دود لبع�س االأ

نهجه������ا ولعقود عديدة م������ن ال�صنن مل يكن 

اأو�ص������ح من ال�صم�س فح�صب ب������ل وكان بيئة 

التفريخ املالئمة للتط������رف. ون�صاأل اأمريكا 

م������اذا حققت يف الع������امل اأجمع م������ن �صيا�صة 

أم البغ�صاء؟ اللقاء  الغطر�صة ه������ذه؟ املحبة ا

أم اجلف������اء؟  وهل ه������ذا القانون هو الوجه  ا

احلقيقي ل� )من لي�س معنا فه������و �صدن������ا(؟

اإن من يدير ظهره للحق والعدالة م�صاب 

بجن������ون العظمة،  فالق������وة والبط�س من غري 

ح������ق ومن دون عدالة ه������ي �صيا�صة الغابة ال 

ن�ص������ان ال�صام������ي، وال �صيا�صات  �صيا�ص������ات االإ

عون. ن�صانية وال�صامية التي يدَّ االإ

فهل يري������دون اإحياء فكرة حتويل �صعوب 

و�صط ل�صماد تنبت عليه عبقريتهم،  ال�رشق االأ

لكنهم وباأيديهم وب�صناع������ٍة منهم �صيولدون 

جيال ما هو اأده������ى واأمر مما عملوا  من االأ

عل������ى �صناعته يف اأفغان�صتان وهم يح�صدون 

ن ما زرعوه. االآ

آَن لل�صم������ت العربي اأن يتحرر من  وهل ا

عقال������ه لينطق وينطل������ق فال�صم������ت اإما اأن 

أو �صكوتا  يكون موافقة اأو عج������زا اأو �صعفا ا

أو  أو ذنب ا أو تغطيه على تق�صري ا عل������ى خطاأ ا

ا�صرتاح������ة حمارب وال �ص������ري يف �صمت يجد 

ن�صان فيه نف�ص������ه، جعل اهلل �صمتنا وقفة  االإ

مع ال������ذات ال �صياعاً عن ال������ذات وانغما�صاً 

بامللذات و�صياعاً للرثوات. 

خاطر بنف�سك ل تقعد مَبْعَجزٍة

مب��ع��ذوِر ع��ج��ٍز  على  ح��رٌّ  فلي�س 

- املعيار الثالث: قيمة العمل

اإن املجتمع������ات تقا�������س بقيم������ة اأعمالها 

املنجزة )املباه������ج احل�صارية(، وبالطبع فاإن 

عمال العاملية  مريكية تت�صدر االأ عمال االأ االأ



الوقت واحل�شارة حقائق فكرية

�3 العــــــدد 546 اآذار    2009

مب������دى الفائ������دة واجلدوى الت������ي تعود على 

املدى القريب على اأمريكا فقط.

اأما على املدى البعيد فهي ت�رش بال�صعب 

ن من يتخط������ى اإرادة ال�صعوب  مريك������ي الأ االأ

خا�رش ال حمالة اإن اآجاًل اأو عاجاًل.

ح������د ال�صيا�صين رداً  واأذكر هنا اإجابة الأ

على �ص������وؤال وجه اإليه وهو »هل ميكن لدولة 

كرى وقوي������ة اأن تخ�رش حرباً؟« فاأجاب بنعم 

ومو�صحاً اإجابته باملثال التايل:

حد جارين كلب �صيد كبري مربوط  »كان الأ

خ������ر كلب منزيل �صغ������ري وطليق،  وجلاره االآ

واأخذ الكلب ال�صغري ينبح على الكلب الكبري 

ويهجم عليه ثم يرتد قبل الو�صول اإليه مكرراً 

هذا اال�صتف������زاز مرات عدي������دة فا�صت�صاط 

الكلب الكبري غ�صباً وتظاهر بالك�صل والنوم 

فاق������رتب منه الكل������ب ال�صغ������ري و�رشعان ما 

أراد  أَ ببلعه لكنه مل ي�صتطع بلعه وا اأم�صكه وبدا

لفظه فلم ي�صتطع ومات الكلبان معاً«.

عظة واعتبار

مثلة يف احلياة كثرية للعظة واالعتبار  االأ

أنه �صيد  ن�ص������ان وعلى الرغم م������ن ا ولك������ن االإ

أ�صدها غباًء وهو  أنه ا املخلوقات واأذكاها اإال ا

�صعف وقلم������ا يتعظ، ولن�رشب  ق������وى واالأ االأ

أراد اأن يعتر، فالنحل������ة العاملة  مث������االً مل������ن ا

خرى املفيدة  املنتج������ة للع�صل واملنتج������ات االأ

مث������ل الغذاء امللكي وحب������وب اللقاح وال�صمع 

كرث فائدة  وامل������ادة الكريهة املنظر لكنه������ا االأ

)بروبول�س-العكر(.

هذه النحلة ال�صغ������رية ال�صعيفة اإذا مر 

اإن�ص������ان من ب������ن م�صتعمراته������ا )خالياها( 

أو  أو اإزعاج ا م�صامل������اً وبرفق ومن غري جلب������ة ا

اإيذاء مير ب�صالم، لكن ماذا يح�صل له لو مر 

متحديا وباإرادة القهر املق�صود واملتعمد اإن 

مئات ب������ل اآالف النحل �صيهجم عليه ويل�صعه 

رغ������م اأن النحل الذي يل�صع ميوت  بعد غرز 

آل������ة ل�صعه يف اجل�صم املهاجم وهذا لن يثنيه  ا

عن الدفاع ع������ن م�صتعمراته )وطنه( حينما 

يتعر�������س للتهديد وهكذا ه������ي نهاية اأمريكا 

واإ�رشائيل.

قوياء باأن القوة  فهل اتعظ ال�صعفاء واالأ

للح������ق، وال�صعف للباطل حتى لو كان خميفا 

حداث التي  يف قوته؟ والتاريخ ب������ه مئات االأ

آل اإلي������ه اأ�صحاب القوة  ت������روي امل�صري الذي ا

قوى  أنه االأ ن�صان ال�صعيف ا والتجر. ليقتنع االإ

رادة. مع احلق واملنت�رش مع االإ

مقدرًة ال�سعف  وراء  باأن  علمت 

ال��غ��ل��ب��ة ل���ل���ق���وة  ل  ل��ل��ح��ق  واأن 

باطرة   لقد اندر�س النمرود والفرعون واالأ
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غريق.  كا�������رشة وح�صارات اليون������ان واالإ و االأ

ن�صاين ويف قلوب  وبقي يف ذاك������رة التاريخ االإ

النا�س ال�صعفاء اأ�صحاب احلق بقي اإبراهيم 

خليل اهلل ومو�صى كليم اهلل وعي�صى روح اهلل 

وكلمت������ه وحممد حبيب اهلل �صالم اهلل عليهم 

اأجمعن. نعم بقي������ت اأفكارهم هي املحركة 

ثر الفعال. وذات االأ

م�����ا اأق���������ل اع����ت����ب����ارن����ا ب����ال����زم����ان                     

م������ان واأك�����������ر اغ��������رتارن��������ا ب������الأ

ن�سان الفرد معايري تقييم الإ

 كم������ا �صاهدنا ب������اأن احلقيق������ة والقيادة 

والقيمة هي معاي������ري لتقييم املجتمعات فاإن 

من اأهم املعايري ال�صمولية التي تقي�س اإن�صانية 

ن�ص������ان هي الوقت الفك������ر العمل فحينما  االإ

ن�صان الفرد اإىل قناعة ويقن را�صخ  ي�صل االإ

أنه م������ن دونه ال ي�صتطيع  بقد�صي������ة الوقت، وا

أو ي�صل اإىل ما  أو يعم������ل ا أو يفكر ا اأن يوج������د ا

يتمنى ويطم������ح اإليه، وحينم������ا يقدر اأهمية 

ن�صان  الفك������ر يف حيات������ه ويقنع باأن ث������راء االإ

بفكره )عقله( وجمال احلياة بفكره امل�صيء 

املتوقد اليقظ ذي الفطنة والبداهة. وحينما 

ن�صانية  عمال االإ ي�صل به التقدير ال�صليم لالأ

ويثمن فوائده������ا ويعظم جدواها وباأنها هي 

ن�ص������ان اإىل الرفاهية واحلياة  التي تنق������ل االإ

الرغيدة.

ن�صان هو احلري�س  حينئ������ذ يكون هذا االإ

على الوقت وب������اأن ي�صتثمره خري ا�صتثمار يف 

الفكر املبدع والعمل املتجدد املبتكر.

ن�صان يحقق ذاته واحرتامه من خالل  فاالإ

فك������ره املنتج وعمل������ه املفي������د، ويحتل بذلك 

املكانة االجتماعية الالئقة، في�صبح ع�صواً 

فعاالً يف املجتمع وي�صهم يف حتقيق ح�صارة 

املجتم������ع حينما ينتقل من معاي������ريه الذاتية 

اإىل املعايري االجتماعية اإىل احلقائق والقيم 

والفكر االجتماعي )قيادة املجتمع(.

نع������م اإنه يجد ذاته من خالل انتقاله من 

نا اإىل النحن، ومن الفردية اإىل اجلماعية،  االأ

ومن الطائفية والقبلية والعائلية اإىل الوطن، 

م������ة، فاأمة بها من اأمثال  ومن الوطن اإىل االأ

أو عه������داً عظيما اأو  ه������وؤالء تخلد ع�������رشاً ا

ح�صارة مبنية عل������ى معايري اإن�صانية �صامية، 

ويكون اإرثها القيمي وتراثها احل�صاري كبرياً 

أية اأمة واإرثها  مة ا جيالها الالحقة فرتاث االأ الأ

فراد وتراثهم وثقافتهم وقوتهم. من اإرث االأ

�سوف يبقى احلديث بعدك فانظر

ف��ُك��ْن��ه��ا حت����ب  اأُح�������دوث�������ٍة  اأي 
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مقدمة:

أو  ا نف�صية متميزة فح�صب،  بالذاكرة من كونها ظاهرة  ينبع االهتمام  ال 

نها اأحد املباحث الرئي�صية يف علم النف�س، بل من �صعوبة اإيجاد التف�صري  الأ

العلمي الدقيق لها، والذي بدونه ال ميكن و�صع تف�صريات مو�صوعية للظواهر 

خرى، ولعدد من الظواهر الفيزيولوجية املتعلقة بالن�صاط الع�صبي  النف�صية االأ

وعند  عامة،  احليوانات  عند   Higher Nervous Activities على  االأ

ن�صان ب�صكل خا�س. االإ

�س�س احليوية للذاكرة الأ

باحث واأ�ستاذ جامعي �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
د. عمر �ألُتنجي
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 ولقد انتبه املفكرون اإىل هذه الظاهرة 

املفكرين  اإن  حتى  ال��غ��اب��رة،  الع�صور  منذ 

غريقين القدامى كانوا ي�صّبهون اال�صتذكار  االإ

الذاكرة  اإىل خ��زان  واإدخالها  امل��ادة  )اإع��داد 

)ك��ت��اب  ال�صمع  ع��ل��ى  ب��ال��ط��ب��اع��ة  لتثبيتها( 

التطبيقات يف علم النف�س العام، 1979، �س 

ن فقد �صاعدت الثورة العلمية  166(. اأما االآ

على  الب�رشية  حققتها  التي  الهائلة  التقنية 

الك�صف عن الكثري من الظواهر التي كانت 

اإىل عهد قريب، والذاكرة  ما تزال غام�صة 

من �صمنها.

وت��ع��ت��ر ال����ذاك����رة يف ال���وق���ت احل��ا���رش 

العلوم  من  جمموعة  تدر�صه  هاماً  مو�صوعاً 

كالفيزياء احليوية، والكيمياء احليوية، وعلم 

ع�صاء، وعلم النف�س، وال�صيرانية،  وظائف االأ

عنها  امل��ع��روف  لكن  وغ��ريه��ا،  واملعلوماتية 

زال  ما  العربية  باللغة  املكتوبة  علومنا  يف 

ن، وي�صتثنى من ذلك  حم��دوداً جداً حتى االآ

للدكتور  الف�صيولوجي«  النف�س  »علم  كتاب 

الكويت  يف  ال�صادر  اإ�صماعيل  �صيد  ع��زت 

�صنة 1982.

بالن�صبة  ال��ذاك��رة  اأهمية  من  ذك��رن��اه  ما 

 عدة ب�صكل عام، وبالن�صبة لعلم النف�س 
ٍ
لعلوم

بحاث العلمية العميقة  ب�صكل خا�س، وقلة االأ

بالبحث  القيام  اإىل  دفعنا  حولها،  واجل��ادة 

احلايل مفرت�صن ما يلي:

1- الب���د م��ن اال���ص��ت��ع��ان��ة بعلم وظ��ائ��ف 

ع�صاء وعلم النف�س الفيزيولوجي للك�صف  االأ

����ص�������س احل��ي��وي��ة ل��ظ��اه��رة  ال��ع��م��ي��ق ع���ن االأ

الذاكرة؛

م��ع��ق��دة ال ميكن  ال���ذاك���رة ظ��اه��رة   -2

الفعاليات  م��ن  واح���د  مب�صتوى  تف�صريها 

كل  ا�صتق�صاء  م��ن  الب��د  ب��ل  الفيزيولوجية، 

من:

�ص�س الكيميائية احليوية للذاكرة؛ اأ- االأ

�ص�س الفيزيائية احليوية للذاكرة؛ ب- االأ

�ص�س الفيزيولوجية للذاكرة. ج- االأ

�ساريان النظامان الإ

ال  هائاًل  �صياًل  ثانية  كل  الدماغ  يتلقى 

ترُد  التي  ���ص��ارات  واالإ املعلومات  من  ين�صب 

ال��ك��ث��رية   Receptors امل�����ص��ت��ق��ِب��الت  م���ن 

املنت�رشة داخل اجل�صم احلي وعلى حميطه. 

املخية،  ال��ق�����رشة  يف  املنا�صبة  ال��ب��وؤر  تتهيج 

العمل  اأع�����ص��اء  اإىل  أوام����ر  ا عنها  وتَ�����ص��در 

أو تنب�صط،  Effectors، فتتقل�س الع�صالت ا
قوا�س  أو تفرز الغدد، وتت�صكل املنعَك�صات واالأ ا

واحللقات االنعكا�صية املتخ�ص�صة.

امل��ت��ك��رر يف  ال��زم��ن��ي  ل��الق��رتان  ونتيجة 

تَهيج اخلاليا والبوؤر الع�صبية الق�رشية تن�صاأ 
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كهربائية،  طبيعة  ذات  موؤقتة  رواب��ط  بينها 

ط��ي��ة  ت�����ص��ك��ل امل��ن��ع��ك�����ص��ات ال�����رشَّ ت�����وؤدي اإىل 

ب��درج��ات��ه��ا   Conditioned reflexes

حمددة  منظومة  يف  تدخل  والتي  املتعددة، 

 1849( I.P.Pavlov بافلوف  اأطلق عليها 

ول«  االأ ����ص���اري  االإ »ال��ن��ظ��ام  ا���ص��م   )1936  –

يت�صكل  ال���ذي   First Signal System

ن�صان. لكن  عند احليوان كما يت�صكل عند االإ

ب�صبب تطور الن�صاط العملي االجتماعي عر 

التاريخ، وتراكم اخلرة وا�صتيعابها، تن�صاأ يف 

 Connections ن�صان روابط ق�رشة مخ االإ

املخ  ق�رشة  القائمة يف  الروابط  بن  جديدة 

وماحتت الق�رشة، هي روابط الروابط، وهي 

من م�صتوى ثاٍن، تدخل يف منظومة متطورة 

�صاري  االإ »النظام  ا�صم  بافلوف  عليها  اأطلق 

الثاين« Second Signal System، الذي 

ن�صان فقط ومييزه عن �صائر  يظهر عند االإ

النظام  يتميز  فريد.  كنوع  احلية  الكائنات 

�صارة،  �صاري الثاين بظهور الكالم، اإ�صارة االإ االإ

راقية  نف�صية  بعمليات  للقيام  وبالقابلية 

معقدة،كالقدرة  عقلية  وق���درات  وم��ه��ارات 

ألتُنجي، 1989(. على الرتميز والتجريد )ا

كافة  على  يرد  ال  الع�صبي  اجلهاز  لكن 

بل  امل�صتقبالت،  اإليه من  ال��واردة  التنبيهات 

يف  ����ص���ارات  االإ ببع�س  ال��دم��اغ  يف  يحتفظ 

آثار الذاكرة، يتم تثبيتها يف ع�صبونات  هيئة ا

�صارات اجلديدة  الدماغ، يقاِرن الدماغ بها االإ

قبل اأن يقوم ب�صياغة خمططات اال�صتجابة 

يحتفظ  ال  الدماغ  اأن  تاأكد  وق��د  الالحقة. 

���ص��ارات ف��ق��ط، ب��ل وب��ال��رواب��ط املوؤقتة  ب��االإ

املت�صكلة فيه.

احل����ي����وان����ات حت��ت��ف��ظ  اأن  ت���ب���ن  ل���ق���د 

باملنعك�صات ال�رَشطية طوياًل. فقد مت العثور 

لدى القرود الدنيا والكالب على منعك�صات 

أع����وام،  ا  8 ب��ح��وايل  ت�صكيلها  ب��ع��د  ���رشط��ي��ة 

ال�صبوط  أ�صماك  ا لدى  عليها  العثور  متَّ  كما 

التدريب  انق�صاء  من  أ�صهر  ا  3 ح��وايل  بعد 

ن�صان،  االإ أم��ا  ا  .)135 �س   ،1979 )فرونن، 

أنه يحتفظ باملعلومات امل�صجلة يف  فاملعروف ا

دماغه ل�صنوات عديدة، ولرمبا طوال حياته. 

زوال  على  اأكيداً  موؤ�رشاً  الن�صيان  يُعتر  وال 

هذه املعلومات.

وت��ت��ح��دث امل�����واد امل��رتاك��م��ة يف ال��ط��ب 

ين�َس  اأن  ميكنه  ن�����ص��ان  االإ اأن  ع��ن  ال��ع��ي��ادي 

ح����داث  أم���ا االأ ح�����داث ال��ق��ري��ب��ة زم��ن��ي��اً، ا االأ

القدمية فاإنه يحتفظ بها لفرتة طويلة. ي�صري 

ه��ذا اإىل وج��ود نوعن من ال��ذاك��رة: ذاك��رة 

مد. مد، وذاكرة طويلة االأ ق�صرية االأ
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�س����س الكيميائية  الأ

احليوية للذاكرة

اإن النجاحات الكبرية 

الفيزياء  حققتها  ال��ت��ي 

احل���ي���وي���ة، وال��ك��ي��م��ي��اء 

احل�����ي�����وي�����ة، وك���ي���م���ي���اء 

اخللية  وعلم  ن�صجة،  االأ

خ�������رية  االأ ال����ع����ق����ود  يف 

ال��ت��غ��ل��غ��ل  ����ص���اع���دت يف 

ال���دم���اغ، ويف  اإىل ع��م��ق 

���ص�����س  ال��ك�����ص��ف ع���ن االأ

الكيميائية  الفيزيائية 

حلفظ الروابط الع�صبية 

املوؤقتة.

اأن  امل�����ع�����روف  م�����ن 

الع�صبي  اجلهاز  ن�صاط 

م���ب���ن���ي ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ات 

 Metabolism ي���������س(  )االأ اال���ص��ت��ق��الب 

أك��رث  ا ه��ذا  اأ�صبح  وق��د  ون�صجه،  خ��الي��اه  يف 

و�صوحاً مع تطور اأبحاث الكيمياء الع�صبية 

أع����ار  وع���ل���م ال��ع��ق��اق��ري ال��ع�����ص��ب��ي��ة. وق����د ا

اهتماماً  العقاقري  علم  يف  االخت�صا�صيون 

على  املتنوعة  الدوائية  امل��واد  لتاأثري  خا�صاً 

أن�صوؤوا  على، حتى اإنهم ا الن�صاط الع�صبي االأ

العقاقري  با�صم علم  ا�صتهر  فرعاً يف علمهم 

النف�صية. كان هذا ثمرة جهود طويلة بداأها 

ول من القرن  بافلوف وتالميذه يف العقد االأ

ال��روم  تاأثري  يدر�صون  كانوا  حن  الع�رشين 

خرى  االأ وامل��واد  الهيدرات  وكلور  والكافئن 

اأن  تبن  ولقد  ال�رشطية.  املنعك�صات  على 

تتميز  والتي  الرتكيبية،  النف�صية  العقاقري 

برتكيبها عن تلك املواد التي تت�صكل يف ن�صيج 

االنعكا�صي  الن�صاط  تقوية  ت�صتطيع  الدماغ، 

اإحداث  ت�صتطيع  كما  اإ�صعافه،  أو  ا ال�رشطي 
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حاالت انفعالية خمتلفة، بع�صها يرفع املزاج 

على  يق�صي  واآخ��ر  بالفرح،  �صعوراً  ويُحدث 

اخلوف، وغريهما ي�صع�صع التفكري ويو�صل 

بالف�صام  �صبيهة  مَر�صية  حالة  اإىل  ن�صان  االإ

على �صبيل املثال، وبع�س هذه املواد يوقف 

احلاالت الع�صبية اأو يخففها.

ت�صبح  اأن  ال��ع��ق��اق��ريي��ة  ل��ل��م��ادة  ومي��ك��ن 

ال�رشطي،  املنبه  عنا�رش  من  داخلياً  عن�رشاً 

ف���ال ي��ظ��ه��ر امل��ن��ع��ك�����س ال�������رشط���ي، امل�����ص��نَّ��ع 

حت��ت ت��اأث��ريه��ا، ب��دون وج��وده��ا يف ع�صوية 

للظهور  ال�رشطي  املنعك�س  وي��ع��ود  الكائن، 

ت�صنيع  ومي���ك���ن  ب���ه���ا.  ال��ك��ائ��ن  ُح���ق���ن  اإذا 

واحد:  منبه  على  رداً  ا�صتجابتن خمتلفتن 

والثانية  عقاقريية،  مادة  تاأثري  حتت  وىل  االأ

التعليم  ا�صم  الظاهرة  هذه  ونالت  بدونها. 

املفكك Dissosiated )فرونن، 1979، �س 

.)136

اإىل  ع�صبية  خلية  م��ن  ال��ت��ه��ي��ج  ينتقل 

ت�صابكات اخلاليا  واحد عر  باجتاه  اأخ��رى 

أو  ا امل��وردة  ع�صاب  االأ بو�صاطة   Synapsis
ولكي   .)83 �س   ،1989 ألتُنجي،  )ا امل�صدرة 

بد  ال  الت�صابك  عر  الع�صبية  الدفقة  متر 

امل��واد  ت�صمى  خا�صة  م��واد  فيه  تت�صكل  اأن 

.Mediators الو�صيطة

أك��رث  ا عملية  الو�صيطة  امل���واد  ت�صكل  اإن 

الكهربائية،  التهيج  موجة  مرور  من  تعقيداً 

الت�صابك  وىل جتتاز  االأ الدفقات  فاإن  لذلك 

ب�صعوبة )فيتنكو، واآخرون، 1984، �س 66(. 

�صتيل كولن،  واملواد الو�صيطة هي من مثل: االأ

ال�صريوتونن،  النوراأدرينالن،  دري��ن��ال��ن،  االأ

املواد  هذه  كمية  تتغري  وغريها.  الدوبامن 

يف ال��دم��اغ يف ح��ال ح��دوث تغري يف حالته 

يُحدث  الع�صوية  يف  حقنها  واإن  الوظيفية. 

تغريات متنوعة يف ن�صاط اجلهاز الع�صبي. 

ويوؤكد الباحثون تاأثري هذه املواد الو�صيطة يف 

ت�صكل الروابط املوؤقتة بتاأثريها على احلالة 

)فرونن،  للت�صابكات  الكيميائية  الفيزيائية 

1979، �س 139(.

م��ل��ح��وظ��اً يف  ال��ه��رم��ون��ات دوراً  وت��ل��ع��ب 

الال�رَشطية  االنعكا�صية  اال�صتجابات  حدوث 

يوؤثر  اأن  اإال  لهذا  ب�صورة خا�صة. وال ميكن 

على الن�صاط االنعكا�صي ال�رشطي. فاملعروف 

أو تقويتها  ا ال�صم  الغدد  اإ�صعاف وظيفة  اأن 

على  االأ الع�صبي  الن�صاط  اختالل  اإىل  يوؤدي 

امل��خ��ي��ة. وي��دل  ال��ق�����رشة  ت��وت��ر  واإىل تغري يف 

ل��ل��ه��رم��ون��ات ع��ل��ى الن�صاط  ال��ت��اأث��ري امل��ت��ن��وع 

على  ال�صليمة  للع�صوية  ع��ل��ى  االأ الع�صبي  

آليات  وجود ما ي�صمى احللقات اخللطية يف ا

اجلهاز  من  العليا  ق�صام  لالأ الذاتي  ال�صبط 

الهنغاري  ال��ع��امل  ح�صب  امل��رك��زي،  الع�صبي 
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لي�صاك )فرونن، 1979، �س 141(.

القرن  أربعينيات  ا منذ  العلماء  وانتبه 

الع�رشين اإىل حدوث تغري يف بع�س الرتاكيب 

بناء  ن�صان  االإ دم��اغ  يف  احليوية  الكيميائية 

على احلاالت الوظيفية املختلفة. فقد قدم 

ثالث  حم�س  ا�صتقالب  عن  بيانات  باالدين 

النووية،  ح��م��ا���س  واالأ دي��ن��وزي��ن  االأ فو�صفور 

وعن ا�صتقالب ال�صكريات يف دماغ اجلرذان 

ذات اجلهاز الع�صبي املتهيج. وبعد اأن حقن 

كريب�س كلباً بفو�صفور م�صع تبن له اأن كمية 

النوم  أثناء  ا الدماغ  اإىل  املت�رشبة  الفو�صفور 

أثناء  ا عليه  هي  مما  الربع  بن�صبة  أق��ل  ا هي 

اليقظة. كما اأن كمية الفو�صفور يف خمتلف 

أثناء النوم لي�صت م�صاوية لها  اأجزاء الدماغ ا

زيادة  فالدميريوف  واكت�صف  اليقظة.  أثناء  ا

اال�صتقالب الروتيني يف دماغ اجل��رذان يف 

حالة التهيج الدفاعي ال�رشطي، وانخفا�صه 

حا�صل  مب�صتوى  ذل��ك  ورب��ط  الكبح،  أث��ن��اء  ا

تفكك غاز الن�صادر. واأكد الباحث ال�صويدي 

هيدن ارتباط ن�صبة احلم�س النووي الريبي 

RNA وتركيبه النوويدي يف اخللية الع�صبية 
بالتعلم. ووقف ماك كونل يف ذلك اإىل جانبه. 

واندفع عدد من الباحثن اإىل حقن خال�صة 

دم��اغ ج��رذان متعلمة يف دم��اغ ج��رذان غري 

مريكي اونغار اإىل اعتبار  متعلمة، مما حدا باالأ

تتكون من  العتمة«  الفعالة »خوف  املادة  اأن 

مينية ح�صب  حما�س االأ قائمة طويلة من االأ

اونغار  وبالتايل فقد قدم  الطيفي.  التحليل 

�صل العربي لكلمة  فر�صية اجلفرة )وهي االأ

أ( اجلزيئية للمنعك�س ال�رشطي  ال�صيفرة – ع.ا

ب��ذل��ك مفهوم  و����ص���اع  يف ����ص���ورة خم��ط��ط. 

الذاكرة(، فاجته كثريون  جزيء   –  RNA(

 RNA اإىل معاجلة خرف ال�صيخوخة بحقن

)عن فرونن، 1979، �س 141–143(.

ال�صدد  وزم��الوؤه يف هذا  فيتنكو  وي�صري 

الطويل  االحتفاظ  يربطون  العلماء  اأن  اإىل 

باملعلومات بالتبدالت احلا�صلة يف احلم�صن 

الريبي  وال���ن���ووي   RNA ال��ري��ب��ي  ال��ن��ووي 

الع�صبون.  يف   DNA ك�صجن  االأ منقو�س 

فالدفقات الع�صبية املتكررة توؤدي اإىل تغري 

نظام تناوب النوويدات Nucleotides يف 

هذه اجلزيئات، كما توؤدي اإىل تغيري خ�صائ�س 

الع�صبون، فت�صبح اخللية بذلك اأكرث حت�ص�صاً 

للدفقات الع�صبية املماثلة. وي�صيف فيتنكو: 

»م�صجلة« يف حم�س  الوراثية  املعلومات  اإن 

حم�س  مب�صاعدة  اإنتاجها  وي��ع��اد   ،DNA
املعلومات  تت�صجل  اأن  اجلائز  ومن   .RNA
حما�س  النف�صية اأي�صاً بطريقة مماثلة. اإن االأ

ثباتاً،  ك���رث  االأ الع�صوية  امل���واد  ه��ي  النووية 

لذلك  املعلومات«،  »حافظات  دور  وينا�صبها 
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فاإن م�صتح�رشات RNA اأ�صبحت تُ�صتخدم 

ال��ذاك��رة  ب�َصعف  املر�صى  ع��الج  يف  بنجاح 

)فيتنكو واآخرون، 1984، �س 66–67(.

تَ�صكل  اأن  ع��ل��ى  أ���ص��ب��ي��ز  ا ي���وؤك���د  وح���ن 

املنعك�صات ال�رشطية يرتبط بتبدالت حم�س 

DNA يف ع�صبونات الدماغ، فاإنه يعتر اأن 
التبدالت ال حتمل طابعاً وراثياً. وي�صري اإىل 

بحاث التي جتري يف هذا اخل�صو�س  اأن االأ

تتيح اإمكانية درا�صة طرق التحكم بال�صلوك 

على امل�صتوى اجلزيئي )مو�صوعة البيولوجي 

الفني، 1986، �س 74(.

)دان��ي��ل��وف��ا،  الباحثن  م��ن  ع��دد  ويتجه 

عملية  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  م���ارك���وف���ا( 

بها م�رشوطة  واالحتفاظ  املعلومات  ت�صجيل 

باإعادة البناء الكيميائية البنيوية يف اأغ�صية 

الت�صابكات الع�صبية، اإذ مت اكت�صاف تبدالت 

بناء  يف  ال��داخ��ل��ة  ال��روت��ي��ن��ات  يف  تكوينية 

الق�رشة  يف  الت�صابكات  جمموعات  اأغ�صية 

)ت�صنيع  التعلم  بنتيجة  ل��ل��ج��رذان  امل��خ��ي��ة 

امل�صتبعد  م��ن  ولي�س  ال�����رشط��ي(،  املنعك�س 

وم��ن  ج��دي��د.  بتكوين  ال��روت��ي��ن��ات  ت��رك��ي��ب 

الكيميائية  للتبدالت  تثبيت  ح��دوث  املمكن 

عند  احلادثة  الت�صابكية  غ�صية  لالأ البنيوية 

للروتينات  الرتكيب  ه��ذا  خ��الل  من  التعلم 

بتكوين جديد )فرونن، 1979، �س 144(.

اإىل  االهتمام  هاموري  الهنغاري  ويوجه 

ال��ذاك��رة با�صتقالب  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ب��ح��اث  االأ

اخل��ل��ي��ة وب��ت��غ��ريات��ه امل��م��ك��ن��ة، ب���ل ب��رتك��ي��ب 

مت  ف��ق��د  وىل.  االأ ب���ال���درج���ة  ال���روت���ي���ن���ات 

تركيب   Inhibitors مثبطات  ا�صتخدام 

من  ع��دد  يف  )كالبوروماي�صن(  الروتينات 

حداث  آثار االأ التجارب، كانت نتيجتها حمو ا

التي كانت قد ثبتت يف الذاكرة. واإ�صافة اإىل 

لتثبيت  الكيميائية  �ص�س  باالأ هاموري  اإق��رار 

املعلومات، فاإنه ي�صري اإىل اأن الذاكرة طويلة 

بل  م��ن��ف��ردة،  ع�صبونات  تخ�س  ال  م����د  االأ

تخ�س �صبكات ع�صبية كاملة. وعلى اعتبار 

ع�رشة  حتى  ت�صم  قد  الع�صبية  ال�صبكة  اأن 

مالين ت�صابك ع�صبي، ميكن اأن ين�صاأ عدد 

و�صاع املختلفة قادٌر على تاأمن  هائل من االأ

تلف  واإن  ال��ذاك��رة.  يف  باحلدث  االحتفاظ 

يرتافق يف هذه  لن  اثنتن  أو  ا خلية ع�صبية 

احلالة بفقدان الذاكرة )هاموري، 1985، �س 

.)119–118

النظريات  اأن�صار  باأن  زينْت�صينْكو  وينوه 

التبدالت  اأن  يَعترون  للذاكرة  الكيميائية 

اخلاليا  يف  احلا�صلة  اخلا�صة  الكيميائية 

الع�صبية حتت تاأثري املنبهات اخلارجية تقوم 

Mechanisms عمليات  آليات  ا أ�صا�س  ا يف 

وا���ص��رتج��اع��ه��ا.  وح��ف��ظ��ه��ا،  ث������ار،  االآ تثبيت 
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املق�صود هنا، عمليات اإعادة جتميٍع خمتلفة 

للجزيئات الروتينية يف الع�صبونات، وخا�صة 

حما�س النووية. جزيئات االأ

DNA حاماًل للذاكرة  ويُعتر احلم�س 

 RNA ويعتر احلم�س  الوراثية،  التكوينية 

أ�صا�صاً لذاكرة منو الفرد ولذاكرته الفردية.  ا

أثبت هيدن اأن تهيج اخللية الع�صبية  ولقد ا

آث����اراً  ا ويُ��َخ��ل��ف   ،RNA ن�صبة  فيها  ي��زي��د 

مد، تُك�صب اخللية  كيميائية حيوية طويلة االأ

التاأثري  على   Resonate ال��رد  على  ق��درة 

املتكرر للمنبهات املاألوفة.

وتقا�س  التغري،  كثري   RNA حم�س  اإن 

ك��م��ي��ة ت��غ��ريات��ه اخل��ا���ص��ة امل��م��ك��ن��ة ب��ال��رق��م 

وتَو�ّصعها  مكوناته،  حميط  يتبدل   .10)10(

يف املكان، و�رشعة تفككها، وغري ذلك. هذا 

بكمية  االحتفاظ  ي�صتطيع   RNA اأن  يعني 

وال  املعلوماتية.  لها من اجلفرات  ال حدود 

يُ�صتثنى يف ذلك اأن قدرة RNA على الرد 

على البُنى اخلا�صة للمنبهات املاألوفة – دون 

آلية  خرى – ت�صكل ا اأن يرد على التنبيهات االأ

كيميائية حيوية جوهرية للذاكرة.

التجارب  عن  كالمه  زينت�صينكو  ويتابع 

اجلارية، حيث مت الرهان على اأن اجلرذان 

ُوِج��دت يف ظروف غنية باالنطباعات  التي 

التي كانت تُن�صط اأفعالها املختلفة اأ�صبحت 

أثقل، مما لدى  ق�رشة دماغها اأكر، واأثخن، وا

احل��ي��وان��ات اخل��ام��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ظروفها 

خا�صة  تغريات  حْتدث  كما  نف�صانياً.  فقرية 

يف الرتكيب الكيميائي لدماغ اجلرذ النامي، 

�صتيل  فتزداد – على �صبيل املثال – كمية االأ

نزمي امل�صاهم يف نقل الدفقات  كولن، وهو االإ

الع�صبية.

البنيوية  ال��ت��غ��ريات  اأن  اع��ت��ب��ار  وع��ل��ى 

الدماغ  خاليا  يف  اإليها  امل�صار  والكيميائية 

هي نتاج الن�صاط ال�صابق، فاإنها ت�صبح فيما 

كرث  فعال الالحقة االأ بعد �رشطاً �رشورياً لالأ

فعال  آلية حتقيق هذه االأ تعقيداً، وتدخل يف ا

)علم النف�س العام، 1976، �س 289–290(.

�ص�س الفيزيائية احليوية للذاكرة االأ

احليوية  ال��ف��ي��زي��اء  علماء  اه��ت��م��ام  أ  ب���دا

الع�صبون  يلعبه  ال���ذي  احل�����ص��ا���س  ب��ال��دور 

منذ  الدماغية  الوظائف  أداء  ا يف  واأغ�صيته 

خم�صينيات القرن املا�صي. قام العلماء اأول 

ال�صاردية  التو�صيل  قابلية  بدرا�صة  م���ر  االأ

غ�����ص��ي��ة  ل��الأ  Ionic Conductivity
مكان ت�صور  الع�صبية، فبدون هذا مل يكن باالإ

أب�صط وظيفة من وظائف الدماغ، ثم اجتهوا  ا

اإىل تق�صي الظواهر الرثية يف الع�صبون.

�صاردية  نفاذية  العلماء وجود  أثبت  ا لقد 

تاأثري  �صببها  الع�صبية  غ�صية  االأ يف  انتقائية 
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تبدل  الو�صيطة  ف��امل��واد  الو�صيطة.  امل���واد 

ذل��ك  بنتيجة  وي��ح��دث  غ�����ص��ي��ة،  االأ ن��ف��اذي��ة 

الو�صطن  بن  غ�صية  االأ عر  �صاردي  تبادل 

ل��ل��ع�����ص��ب��ون. وتخلق  ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي 

هذه العملية فرقاً معيناً يف الكمون، ح�صب 

الع�صبون  ا�صتقطاب  زوال  َمن 
يوؤ الظروف. 

توليد الدفقة الع�صبية ومتريرها، اأما فرط 

اال�صتقطاب فيقوم بكبح العمليات املذكورة. 

الفيزيائية  اخل��وا���س  درا���ص��ة  �صمحت  ولقد 

ن�صوء  كيفية  باكت�صاف  للع�صبون  الكيميائية 

�صاعدت  الع�صبية ومتريرها، كما  الدفقات 

على اكت�صاف مواد و�صيطة مهيجة، واأخرى 

كابحة.

هي  والكابحة  املهيجة  اال�صتجابات  اإن 

للع�صبون.  �رشطية(  )ال  ابتدائية  خ��وا���س 

اأما العمليات الع�صبية ال�رشطية يف الق�رشة 

أنها نتيجة للن�صاط  املخية فيفرت�س العلماء ا

للدماغ  اأي  الع�صبونات،  ل�صبكة  التكاملي 

مبجمله )كو�صتيوك، 1971، �س 37–86(.

أل��ت��ن عند  وق���د ت��ن��اول ال��ب��اح��ث��ون م�����ص��ا

هي  وىل  االأ الع�صبون:  خل��وا���س  درا�صتهم 

ت�صهيل مترير الدفقة الع�صبية، والثانية هي 

دفقات   Convergence )الِتمام(  تالقي 

اإىل  م��وردة خمتلفة  نُظم  قادمة من  ع�صبية 

بع�س الع�صبونات وبع�س بنى الدماغ. ي�صكل 

أو زيادته يف البنى ال�صبكية  ت�صهيل التو�صيل ا

بعد عدة متريرات  ين�صاأ  نه  الأ كبرية،  اأهمية 

فيتعلق  ال��ت��الق��ي  أم���ا  ا الع�صبية،  للدفقات 

التكاملية يف  الرتكيبية  التحليلية  بالعمليات 

الدماغ.

اقرتح لورينتيه دونو يف ثالثينيات القرن 

املا�صي اعتبار اأن النب�صات الع�صبية التي ترد 

 Reverberation ًاإىل الدماغ حتقق ارتدادا

بنظم  أو  ا Circulation( بحلقات  )دَوران��اً 

ح�صب  ع�صبية مغلقة. هذه النظم قادرة – 

أيه – على التن�صيط الذاتي، وعلى تدعيم  را

هذا الن�صاط. وقد �صمى هيب Hebb هذه 

و�صماها  خلوية«،  »ُج��م��اًل  املفرت�صة  النظم 

أثرية«. ال�صلي »نظماً ا

التعلم  عند  اخللوية  اجلمل  يف  يحدث 

آث���ار  أ ا ن���وع���ان م���ن ال���ت���ب���دالت، ح��ي��ث ت��ن�����ص��ا

وىل  االأ التبدالت  بنيوية.  واأخ���رى  وظيفية، 

تفريغات  هيئة  يف  ت��ن�����ص��اأ  م�����د،  االأ ق�����ص��رية 

Discharges خلوية كهربائية فعالة، وهي 
غري مرتبطة بالتبدالت البنيوية، يف حن اأن 

التبدالت الكهربائية الثانية تبقى ملدة اأطول، 

وهي م�رشوطة بتغري بنية الع�صبونات. وقد 

القت فر�صية ارتداد الدفقات الع�صبية بع�س 

لية  التاأييد، كما ظهرت حماوالت لتف�صري االآ

اعتبارها  على  امل��وؤق��ت��ة  للرابطة  الداخلية 
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من  كثري  وي�صلم  ال�رشطي.  للتهيج  ارت���داداً 

مد )املرحلة  الباحثن باأن الذاكرة ق�صرية االأ

مبنية  املوؤقتة(  ال��رواب��ط  لت�صكل  االبتدائية 

آلية ال�صدى هذه بالذات. على ا

معطيات  أت��ت  ا النظرة  ه��ذه  �صالح  ويف 

الالحق  الدفق  تكرار  حول  فرت�صيانو  بحث 

من جانب ثالث خاليا ع�صبية، حيث ميكن 

تف�صري ال��دف��ق امل��ذك��ور ب��احل��رك��ة ال��دائ��ري��ة 

الع�صبونات.  منظومة  يف  الع�صبية  للدفقة 

ال��دف��ق��ات  م����رور  ت���ك���رار  اأن  أك��لْ�����س  ا وراأى 

من  يزيد  الع�صبونات  نظام  عر  الع�صبية 

املذكور.  النظام  ويو�صع  الت�صابكات  فعالية 

واأخذ بعن االعتبار قابلية التمرير الت�صابكي 

للتدريب على ت�صنيع منعك�س �رشطي.

وقد اأكد ماك اإلفن اأن الن�صاط الع�صبي 

مده�صة،  درجة  اإىل  واملعقد  املتنوع  على،  االأ

يتحقق من خالل �رشف كمية �صغرية ن�صبياً 

من الطاقة، باملقارنة مع عمل الكلْية مثاًل، 

اأن ج��زءاً  ال��ث��دي. وق��د افرت�س  اأو مع غ��دة 

كبرياً من الطاقة يذهب على تنظيم ن�صاط 

الدماغ، وعلى تدعيم بنيته وجاهزيته للعمل. 

كر من  ويرى ماك اإلفن كذلك اأن اجلزء االأ

طاقة اخلاليا الع�صبية يُ�رشف على تدعيم 

والبوتا�صيوم  لل�صوديوم  التفريقي  التوزيع 

للفعل.  الكهربائي  اجلهد  ي�رشطان  اللذين 

ل�صالح  الطاقة  من  املتبقي  ويُ�رشف اجلزء 

الع�صبية.  للدفقات  الت�صابكي  النقل  آليات  ا

به  يتعلق  اإذ  ه��ام��ة،  مكانة  ال�����رشف  ول��ه��ذا 

ا�صتقالب املواد داخل اخلاليا. ويتاأكد هذا 

اإىل  نويات اخلاليا  املركبة يف  املواد  بتحول 

هيوىل )فرونن، 1979، �س 145–147(.

اأن اجل��ه��از  ف��ي��ت��ن��ك��و وزم�������الوؤه  وي�����رى 

 Plasticity باللدائنية  يت�صف  الع�صبي 

التي ت�صمح للعملية الع�صبية الدماغية برتك 

ال�رشطية  ال��رواب��ط  ت�صكل  اإن  خلفها.  أث���ر  ا

ال  اال�صتذكار  لكن  اال���ص��ت��ذك��ار.  أ�صا�س  ا ه��و 

اإذ  ال��رواب��ط فقط.  ه��ذه  ت�صكل  ينح�رش يف 

آثار املو�صوع املدَرك تبقى يف الذاكرة يف  اإن ا

التهيج يربط  هيئة �صيل حلَقي من موجات 

جمموعة معينة من الع�صبونات فيما بينها.

الت�صابكات  يف  الو�صيطة  امل��واد  تت�صكل 

وىل  االأ الكهربائية  التهيج  موجات  مرور  مع 

»تُ��ع��بِّ��د«  وىل  االأ امل��وج��ات  اأن  اإال  ب�صعوبة. 

هذا  وي��ح��دث  ال��ت��ال��ي��ة،  للموجات  ال��ط��ري��ق 

التعبيد من خالل ت�صكل الروابط االنعكا�صية 

ال�رشطية. وعند ا�صتذكار مادة ما فاإن طائفة 

ببع�صها  ت��رت��ب��ط  الع�صبونات  م��ن  حم���ددة 

تهيٍج  �صيالُة  تن�صاأ  اإذ  حلقات،  يف  البع�س 

اأن تدعم نف�صها، واأن تبقى  حلَقية ت�صتطيع 

لبع�س الوقت )حتى يوم واحد(.
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يف  النف�صي  الطب  ع��ي��ادة  يف  تُ�صتخدم 

اإن  الكهربائية.  ال�صدمة  اأح��ي��ان��اً  ال��ع��الج 

»العا�صفة الكهربائية« التي ت�صببها ال�صدمة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ال���دم���اغ »ت�����ص��ط��ف« م��ا مت 

خرية قبل ال�صدمة  ا�صتذكاره يف ال�صاعات االأ

الكهربائية. وهذا ما يوؤكد اأن موجات التهيج 

مد. أ�صا�س الذاكرة ق�صرية االأ احللقية هي ا

لكْن ال ميكن ل�صيالة التهيج احللقية اأن 

أو �صنوات. وقد تعبث بها حتى  أ�صهراً ا تبقى ا

االنحرافات ال�صغرية الطارئة. فمن الوا�صح 

أ�صا�س اآخر. وتوجد  مد ا اأن للذاكرة طويلة االأ

لذلك فر�صيات ميكن تبويبها يف جمموعتن. 

التحلق  ي��وؤدي  املجموعتن،  ح��دى  الإ ووف��ق��اً 

امل���دي���د ل��ل��دف��ق��ات اإىل ت���غ���ريات ث��اب��ت��ة يف 

العمر.  نهاية  حتى  تبقى عملياً  الت�صابكات، 

»الباب املنفتح ب�صهولة متزايدة« يتحول اإىل 

وال يحدث حتلق  ب���د«.  االأ اإىل  مفتوح  »ب��اب 

املرتابطة  الع�صبونات  طائفة  يف  الدفقات 

التهيج  ل��ك��ن  ال��وق��ت.  ط���وال  ال�صكل  ب��ه��ذا 

من  بالذات  الطائفة  هذه  يف  بالتحلق  أ  يبدا

الع�صبونات يف بع�س احلاالت املماثلة لتلك 

التي كانت موجودة عند اال�صتذكار )فيتنكو 

واآخرون، 1984، �س 66(.

ال�صدد  ه��ذا  يف  في�صري  زينْت�صينْكو  أم��ا  ا

يف  وراءه���ا  ت��رتك  الع�صبية  الدفقة  اأن  اإىل 

احلريف  باملعنى  فيزيائياً  أث��راً  ا الع�صبونات 

كهربائية  ت��غ��ريات  يف  ه��ذا  يتبدى  للكلمة. 

اخلاليا.  ت�صابكات  يف  حت�صل  وميكانيكية 

ت�صهل هذه التغريات املرور التايل للدفقة يف 

امل�صلك املعروف.

املو�صوع  انعكا�س  اأن  العلماء  ويفرت�س 

العن عر  بو�صاطة  مثاًل  ال�صيء  »َج�����ُس«   –
حميطه يف عملية اإدراكه الب�رشي – يرتافق 

من  منا�صبة  جمموعة  ع��ر  الدفقة  بحركة 

تُنمذج  احل��رك��ة  وك���اأن  الع�صبية،  اخل��الي��ا 

املو�صوع املدَرك يف هيئة بنية ع�صبية مكانية 

زمانية.. اإن عملية ت�صكيل النماذج الع�صبية 

ا�صتذكار  آل��ي��ة  ا ت��ك��ّون��ان  ال��الح��ق  وتن�صيطها 

املدَرك، واالحتفاظ به، وا�صرتجاعه.

بحاث الفيزيولوجية الع�صبية  وتتميز االأ

تثبيت  آليات  ا يف  عمقاً  اأكر  بنفاذ  املعا�رشة 

الع�صبوين  امل�صتوين  على  وحفظها  ث���ار  االآ

�صبيل  على   – الرهان  مت  فقد  واجلزيئي. 

املبتعدة   Axons املَحاور  اأن  على   – املثال 

مع  تتالم�س  اأن  اإم��ا  الع�صبية  اخلاليا  عن 

خ��رى،  االأ اخلاليا   Dendrites نات  تغ�صّ

خليتها.  ج��رم  اإىل  اأدراج��ه��ا  تعود  اأن  واإم���ا 

وبف�صل بنية االت�صاالت الع�صبية هذه تن�صاأ 

للتهيج  االرتدادية  احللقات  دوران  اإمكانية 

املختلف التعقيد. ويحدث بنتيجة ذلك �صحن 
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ذاتي للخلية، حيث اإن التفريغ الذي كان قد 

املعنية  اخللية  اإىل  يعود  اأن  اإم��ا  فيها  ن�صاأ 

واإما  فيها،  احلا�صل  التهيج  زاً  معزِّ مبا�رشة، 

الع�صبونات.  �صل�صلة من  اإليها عر  يعود  اأن 

هذه احللقة الثابتة للتهيج االرتدادي، التي 

املعنية،  املنظومة  ح��دود  خ��ارج  تنحرف  ال 

فيزيولوجياً  أ�صا�صاً  ا الباحثن  بع�س  يعترها 

انتقال  يحدث  وهنا  ث���ار.  االآ حفظ  لعملية 

مد اإىل  ثار مما ي�صمى الذاكرة ق�صرية االأ االآ

مد. الذاكرة طويلة االأ

بهذا ال�صكل يقرتب امل�صتوى الفيزيولوجي 

املرحلة  الذاكرة يف  آليات  ا لدرا�صة  الع�صبي 

الكيميائي  امل�صتوى  اأكرث فاأكرث من  املعا�رشة 

مبا�رشة.  معه  يتطابق  م��ا  وك��ث��رياً  احل��ي��وي، 

توؤكد هذا اأبحاث عديدة اأجريت يف ملتقى 

امل�����ص��ت��وي��ن امل�����ص��ار اإل��ي��ه��م��ا. ون�����ص��اأت، بناء 

ب��ال��ذات، فر�صية حول  ب��ح��اث  على ه��ذه االأ

اال�صتذكار.  لعملية  التدرج  الثنائي  الطابع 

�صيلي.  ما  على  الفر�صية  هذه  فحوى  يقوم 

مبا�رشة(،  املنبه  تاأثري  )بعد  ول  االأ الطور  يف 

كهرو-كيميائية  ا�صتجابة  الدماغ  يف  حتدث 

فيزيولوجية  تغريات  ت�صبب  م��د،  االأ ق�صرية 

ارتدادية يف اخلاليا. وين�صاأ الطور الثاين بناء 

ول، اإنه اال�صتجابة الكيميائية  على الطور االأ

احليوية، ويرتبط بت�صكل مواد زاللية جديدة 

ث���وان اأو  ول  )ب��روت��ي��ن��ات(. ي���دوم ال��ط��ور االأ

لال�صتذكار  فيزيولوجية  آلية  ا ويعتر  دقائق، 

اأما الطور الثاين الذي يوؤدي  مد.  ق�صري االأ

اإىل تغريات كيميائية غري عكو�صة يف اخلاليا 

)علم  م��د  االأ الذاكرة طويلة  آلية  ا يعتر  فاإنه 

النف�س العام، 1976، �س 288–289(.

�س�س الفيزيولوجية للذاكرة الأ

ل��ل��ذاك��رة  الفيزيولوجية  ل���ي���ات  االآ أم����ا  وا

ت�صكيل  املمكن  م��ن  اأ�صبح  فقد  وعملياتها 

ت�صور عام عنها بعد اأن ك�صف اإيفان بافلوف 

I.P.Pavlov عن ظواهر الن�صاط الع�صبي 
على، و�صاغ القواعد التي يت�صكل املنعك�س  االأ

أ�صا�صها. لقد اأ�صبح من البن  ال�رَشطي على ا

أية �صورة وتثبيتها يعني  ا ا�صتذكار  اأن  متاماً 

الع�صبية  ب��ال��رواب��ط  ال��دم��اغ  يف  االحتفاظ 

املوؤقتة. وبهذا تكت�صب الروابط املوؤقتة اأهمية 

للمنعك�صات  آلية عامة  ا بالغة على اعتبارها 

أه��م��ي��ة ال���رواب���ط  ال�����رشط��ي��ة. وال ت��ق��ت�����رش ا

املوؤقتة على ت�صكلها من خالل التاأثري املبا�رش 

والداخلي،  اخلارجي  الو�صطن  من  ملنبهات 

النف�صية  ال��ظ��واه��ر  تن�صاأ  بنتيجته  وال���ذي 

اأهميتها لت�صكلها  ولية الب�صيطة، بل تَكر  االأ

�صارات  االإ )اإ�صارات  الكلمات  تو�ّصط  بف�صل 

اأال  الثاين منها،  امل�صتوى  املبا�رشة(، ولظهور 

تن�صاأ  بنتيجته  والذي  الروابط،  روابط  وهو 



�ش�س احليوية للذاكرة الأ

9� العــــــدد 546 اآذار    2009

الظواهر النف�صية والعقلية املعقدة والراقية 

ألتنجي، 1989، �س 90–91(. )ا

البقاء  امل��وؤق��ت��ة  ال��رواب��ط  لبع�س  ميكن 

لفرتة طويلة حتى لو مل يَْجِر التدريب عليها. 

واحل��وادث من هذا النوع معروفة، كالرجل 

تَعلمها  لغة  من  كلمات  يذكر  ال��ذي  العجوز 

أنه كان يتكلم طوال حياته  يف طفولته، رغم ا

باملهارات  ن�����ص��ان  االإ ويحتفظ  اأخ���رى.  بلغة 

املهنية لفرتة طويلة، واإذا �صعفت مع الزمن 

حيائها �صوى جهد  يَلزمه الإ ال�صيء ال  بع�س 

أم��ث��ل��ة ع��ن ال��ك��الب  ب�����ص��ي��ط. وتُ���ذك���ر ع���ادة ا

�رشطية  مبنعك�صات  احتفظت  التي  والقرود 

ثمانية  اإىل  ت�صل  قد  لفرتة  حركية  غذائية 

اأعوام بدون تدريب.

أنه ال يت�صنى لنا دائماً  وي�صري َفرونن اإىل ا

آثار التهيج املحفوظة. وقد در�س يف  تق�صي ا

فتبن  ث��ري��ة،  االأ العمليات  دوام  م��دة  خم��ره 

عليها  يُ�صتدل  التي   – املذكورة  امل��دة  اأن  له 

باملقايي�س الفيزيولوجية الكهربائية )املنعك�س 

الغلفاين اجللدي، تخطيط كهربائية الدماغ، 

تخطيط كهربائية القلب وغريها( – وحجم 

بالعمر.  يرتبطان  م���د  االأ ق�صرية  ال��ذاك��رة 

كان  كلما  أن���ه  ا مفادها  نتيجة  اإىل  وتو�صل 

املفحو�س اأ�صغر عمراً كان جهازه الع�صبي 

آثار التنبيه  اأكرث خموالً، فتتاأخر )تبقى( فيه ا

فرتة اأطول )فرونن، 1979، �س 265(.

ويتحقق ا�صتخراج املعلومات من الذاكرة 

والتي  العامة  الع�صبية  العمليات  مب�صاعدة 

تعمل ب�صكل انتقائي: اإذا ن�ّصط التهيج الرابطَة 

امل��وؤق��ت��ة ال���الزم���ة، ف���اإن ال��ك��ب��ح يُ��خ��م��د تلك 

الروابط املوؤقتة التي تعتر عائقاً يف عملية 

املعروفة  احل���االت  بع�س  ويف  اال���ص��رتج��اع. 

ي��ع��زز ال��ك��ب��ُح ال��ت��ه��ي��َج ح�صب ق��ان��ون احل��ث 

وبهذا   ،)88 �س   ،1989 ألتنجي،  )ا املتبادل 

املوؤقتة.  الرابطة  ت�صكيل  على  ي�صاعد  فاإنه 

واإذا انق�َصت احلاجة اإىل املنعك�س ال�رشطي، 

فاإنه يَخمد بو�صاطة عملية الكبح الداخلي، 

آليته املركزية – الرابطة املوؤقتة – فاإنها  أما ا ا

حُتفظ يف الذاكرة. وتن�صاأ، ف�صاًل عما �صبق، 

آلية  ظاهرة انطفاء املنعك�س ال�رشطي، وهو ا

فيزيولوجية للن�صيان. فالن�صيان عموماً كبح، 

والتذكر هو اإيقاف للكبح. والن�صيان ميكن اأن 

أو كلياً. لكْن ميكن يف احلالتن  يكون جزئياً ا

اإحياء الروابط املوؤقتة املحفوظة يف الذاكرة، 

تهيجاً  ت�صبب  خمتلفة  ظ��روف  بتاأثري  وذل��ك 

الن�صيان  ن  الدماغ. ويتحقق هذا الأ قوياً يف 

لي�س زواالً للروابط املوؤقتة، بل هو كبح لها. 

واإذا زادت العملية املعاك�صة، اأي التهيج، فاإن 

كبح الروابط ميكن اأن يُلغى.

تاأثري  اإحياء رابطة موؤقتة حتت  واإذا مت 
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فيمكن  من�صية،  ظ��اه��رة  اأو  من�صي  ���ص��يء 

أو  القول اإنه حدث تَعّرف على هذا ال�صيء ا

موؤقتة  رابطة  اكتُ�صفت  واإذا  الظاهرة.  هذه 

بنتيجة  وذلك  الراهنة  اللحظة  يف  �رشورية 

أثناء الن�صاط التحليلي  اإحياء الروابط املوؤقتة ا

آلية  ا الرابطة  تلك  وكانت  للدماغ،  الرتكيبي 

ملهارة ما حركية اأو كالمية، فيمكن القول اإنه 

حتققت ظاهرة اال�صرتجاع. وقد اأ�صبح من 

قبيل املعروف متاماً �صكال الذاكرة وتَعاقبهما، 

مد والذاكرة طويلة  وهما الذاكرة ق�صرية االأ

الذاكرة ق�صرية  حَت��ّول  اأن فرتة  م��د. كما  االأ

م��د، وهي ت�صمى  م��د اإىل ذاك��رة طويلة االأ االأ

االندماج Consolidation، تعتر ظاهرة 

واقعية. ويرتجم عزت �صيد اإ�صماعيل )1982، 

لنا  �س 760( امل�صطلح اإىل »توثيق«، لكننا ف�صّ

االن��دم��اج. ويحدث ان��دم��اج ال��ذاك��رة خالل 

ن  الأ العيادية،  املعطيات  ح�صب  دقيقة   15

حداث التي جرت يف  املر�صى ين�صون كل االأ

�صابة الدماغية. ويتعلق  هذه الفرتة قبيل االإ

طول فرتة االندماج بعمر املري�س.

اإىل  ت��رد  التي  ال��رق��م...،  أو  ا الكلمة  اإن 

ب�صيطة  لفرتة  تتثبت  وىل  االأ للمرة  ال��ذاك��رة 

رابطة موؤقتة غري  لت�صكل  لي�س فقط  ج��داً، 

بل  عميق،  لتحليل  ب��ع��ُد  تخ�صع  مل  متينة، 

بالنظم  وا���ص��ع  ات�صال  بعُد  لها  يَقم  مل  ن��ه  الأ

كذلك  وغريها.  الكالمية  للروابط  خ��رى  االأ

امل�صتظهرة �صّماً   – جنبية  االأ الكلمة  حُتفظ 

مع التكرار لعدة مرات – لفرتة ق�صرية. اأما 

ثالث  اأو  مرتن  املنطوقة  جنبية  االأ الكلمة 

فقط يف عبارة اأو جملة مفيدة، اأي يف بنية 

كالمية حمددة، فاإنها تدخل ذخريتنا اللغوية 

فقط  بالتدريب  يُكتفى  ال  اإذن  ثبات.  بكل 

بل  الكالمية،  بالرابطة  الطويل  لالحتفاظ 

النظم  م��ع  االت�����ص��االت  ات�صاع  ذل��ك  يتطلب 

بت�صكل  اأي  ال��ك��الم��ي��ة،  ل��ل��رواب��ط  خ����رى  االأ

الروابط الداللية )املعنوية( املوؤقتة.

ن�صان  خرية لدى االإ اإن وجود الروابط االأ

اللفظية  املنطقية  الذاكرة  �َصغل  �صبب  يف�رش 

أنواع الذاكرة. كما  موقعاً متقدماً بن خمتلف ا

اأن دور العامل االنفعايل كبري جداً. ولتو�صيح 

ذلك يَذكر فرونوف املثال التايل: ي�صعب يف 

حتديد  الدنيا  االبتدائية  املدر�صة  �صفوف 

تغري املنعك�س الغلفاين اجللدي ملعرفة الكلمة 

يعرف  اأن  دون  التالميذ  ا�صتذكرها  ال��ت��ي 

للرا�صدين(. )خالفاً  �صيئاً  عنها  الفاح�س 

لكن هذا ي�صبح ممكناً اإذا قيل للمفحو�س: 

ا�صتذكرتها  التي  الكلمة  لة  االآ »حينما حتزر 

ولن  خفيفاً«.  وخ��زاً  اإ�صبعك  �صتخز  فاإنها 

يرف�س املفحو�صون، يف هذه احلال، امل�صاركة 

يف التجربة، لكْن �صين�صاأ لديهم انفعال �صلبي 
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يف  امل�صتذَكرة  الكلمة  اإ�صابة  على  ي�صاعد 

كما  نف�صها  بالن�صبة  اأي  95% من احل��االت، 

اأن  ع��ادة  يريدون  ال  الذين  الرا�صدين  ل��دى 

يحزر الفاح�س ما ا�صتذكروه. اإن عدم رغبة 

التهيج  يجعل  الذي  بالذات  املفحو�صن هو 

االنفعايل املنت�رش ي�صتدعي ا�صتجابات اإنباتية 

أو  ا الكلمة  بف�صلها حتديد  وكهربائية ميكن 

ال�صورة امل�صمرة من قبل املفحو�س )فرونن، 

1979، �س 268(.

�صا�س الفيزيولوجي لعمليات  واإذا كان االأ

الذاكرة هو ت�صكل الروابط املوؤقتة، وتثبيتها 

يف ق�رشة ال��دم��اغ، واإح��ي��اوؤه��ا ال��الح��ق، فاإن 

هي  الع�صبية  ال���رواب���ط  اأن  يعتر  ك��وزي��ن 

أ�صياء الواقع  انعكا�س للعالقات الواقعية بن ا

وظواهره.

ومييز كوزين نوعن من الروابط: ب�صيطة، 

ومعقدة. وتق�صم الروابط الب�صيطة اإىل ثالثة 

والتباين.  والتماثل،  التجاور،  بح�صب  أن��واع  ا

ال���رواب���ط امل��ع��ق��دة تقيم  اأن  وع��ل��ى اع��ت��ب��ار 

بذلك  تعك�س  فاإنها  معلولية،  ِعلّية  عالقات 

أ�صياء  ا ب��ن  واأهمية  �صاأناً  ك���رث  االأ العالقات 

الروابط  ت�صكل  ويرتبط  وظ��واه��ره.  الواقع 

للنظام  الفعالة  بامل�صاركة  املعلولية  العلية 

لدى  الذهني  الن�صاط  يف  ال��ث��اين  ���ص��اري  االإ

�صاري الثاين« ي�صغل  ن�صان. اإن »النظام االإ االإ

ن�صان،  املكانة القيادية يف عمليات ذاكرة االإ

وهو ما يعتر خا�صية مميزة للذاكرة الب�رشية 

)كوزين، 1982، �س 135(.

يوجد يف  ال  أن��ه  ب��ا اأخ���رياً  التذكري  وبقي 

ثار  الآ ميكن  حيث  متخ�ص�س،  جزء  الدماغ 

ت�صارك يف عملية  ب��ل  حُت��ف��ظ.  اأن  ال��ذاك��رة 

باأكملها،  امل��خ  ق�رشة  ث��ار  االآ بهذه  االحتفاظ 

التي يتوجب  اأق�صام ماحتت الق�رشة  وكذلك 

القدمية  »الق�رشة  ي�صمى  ما  منها  منيز  اأن 

املعلومات  ا�صرتجاع  أم��ا  ا  .»Paleocortex
اإىل  ف��ي��ه  الرئي�صي  ال����دور  ف��ي��ع��ود  امل��خ��زن��ة 

الف�صن ال�صدغين لن�صفي كرة الدماغ.

خامتة

أنه البد من اال�صتعانة بعلم  وهكذا نرى ا

ع�صاء وعلم النف�س الفيزيولوجي  وظائف االأ

�ص�س احليوية لظاهرة  للك�صف العميق عن االأ

وىل لبحثنا  الذاكرة، وهذا يحقق الفر�صية االأ

الراهن.

م��ع��ق��دة ال ميكن  ظ��اه��رة  ال���ذاك���رة  اإن 

الفعاليات  م��ن  واح���د  مب�صتوى  تف�صريها 

كل  ا�صتق�صاء  م��ن  الب��د  ب��ل  الفيزيولوجية، 

من:

�ص�س الكيميائية احليوية للذاكرة؛ اأ- االأ

�ص�س الفيزيائية احليوية للذاكرة؛ ب- االأ

�ص�س الفيزيولوجية للذاكرة. ج- االأ
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يعني  ال  الفعالية  م�صتويات  تعدد  واإن 

مع  متفاعلة  تعمل  اإن��ه��ا  ب��ل  بينها،  الف�صل 

بع�صها لتنتج ظاهرة الذاكرة املعقدة. وهذا 

يحقق الفر�صية الثانية لبحثنا الراهن.

�ص�س  االأ عن  الدقيق  العلمي  الك�صف  اإن 

احليوية للذاكرة ال يعني اإحلاق علم النف�س 

ق�����الل من  أو االإ ع�����ص��اء ا ب��ع��ل��م وظ��ائ��ف االأ

اأهميته، بل على العك�س، اإنه يغني علم النف�س 

النف�س(  ف���روع ع��ل��م  )اأح����د  ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي 

بناء  على  ع��ام  ب�صكل  النف�س  علم  وي�صاعد 

جعل  وعلى  ثباتاً،  أك��رث  ا أ�ص�س  ا على  نظريته 

هذه النظرية اأكرث علمية ومو�صوعية.

املراجع:

العربية:

1- األتنجي عمر، 19�9 – الن�ساط الع�سبي الُعلوي. جملة الفكر العربي املعا�رص، العدد املزدوج �4/��، 

مناء القومي، بريوت/باري�ض. �ض: �2-91، مركز الإ

2- �سيتتتد اإ�سماعيتتتل عتتتزت، 19�2 – علتتتم النف�تتتض الف�سيولوجتتتي. وكالتتتة املطبوعتتتات، الكويتتتت، /��4/ 

�سفحة.

جنبية: الأ

3- علتتتم النف�تتتض العتتتام، ��19 – حتريتتتر: اأ.ف. برتوْف�سكتتتي. ط 2، دار التنويتتتر، مو�سكتتتو، رو�سيتتتا، /4�9/ 

�سفحة.

على. دار التعليم العتتتايل، مو�سكو، رو�سيا،  4- َفرونتتتني ل.غ، 19�9 – فيزيولوجيتتتا الن�ستتتاط الع�سبتتتي الأ

/312/ �سفحة.

�- فيتْنكتتتو ي.�تتتض، بي�سكون ف.م، تيْليفيت�ض اإ.م، ت�سرييْدنيت�سيْنكو اأ.ت، 19�4 – اأ�س�ض علم النف�ض العام 

والطبي. دار التعليم العايل، كييف، اوكراينيا /��1/ �سفحة.

باكوف. دار التنوير، مو�سكو، رو�سيا  �- كتتتتاب التطبيقتتتات يف علم النف�ض العام، 19�9 – حتريتتتر: اأ.اإ. �رصرِ

/302/�سفحة.

�- كوزين ف.�ض، 19�2 – علم النف�ض. ط 2، دار التعليم العايل، مو�سكو، رو�سيا /��2/ �سفحة.

�- كو�ْستيوك ب.ك، 19�1 – فيزيولوجيا اجلهاز الع�سبي املركزي. دار التعليم العايل، كييف، اوكراينيا، 

/��2/ �سفحة.

9- مو�سوعتتتة البيولوجتتتي الفتتتتي، ��19 – اإعتتتداد: م.ي. اأ�سبيتتتز. دار الرتبيتتتة، مو�سكتتتو، رو�سيتتتا، /3�2/ 

�سفحة.

ن�ستتتان. دار متتتري، مو�سكتتتو، رو�سيا، /�12/  10- هامتتتوري يو�ستتتف، ��19 – الطريتتتق الطويلتتتة اإىل دمتتتاغ الإ

�سفحة.
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يعت������ر كت������اُب »ل�صاِن العرب« الب������ِن منظوٍر كتاٌب هاٌم م������ن كتِب مفرداِت 

ها ، واأهميُة هذا الكتاِب ترجُع اإىل املراجِع التي  اللغ������ِة العربيِة اإن مل يكْن اأهمَّ

 ،
)1(

زهريَّ بي من�صوٍر حممِد بن اأحمَد االأ اأخَذ عنها ككتاِب »تهذي������ِب اللغة« الأ

 وغرِيهما، فكاَن له 
)2(

ندل�صيِّ بي احل�صِن عليَّ بِن ا�صماعي������َل االأ و»املحك������ِم« الأ

أن قدَم لنا كتاب������اً �صهَل التناوِل ي�صرَي الفه������ِم، جامعاً ملا ت�صمنتُْه  الف�ص������ُل يف ا

كتُب اللغِة التي اطلَع عليها -وهي كثريةٌ- من مفرداِت اللغِة العربيِة يف كتاٍب 

واحد.

ل�ســــــــان العــــــــــرب

باحث يف الرتاث العربي ووزير �سابق )�سورية(

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

❁
د. حممد يحيى خراط
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 ولكْن َمْن هَو ابْن منظور؟؟

 يف كتابِه 
)3(

يعّرف������ُه ابُن حجٍر الع�صقالينُّ

أعي������اِن املئة الثامنِة« يف  »ال������درُر الكامنُة يف ا

ُه: حرِف امليِم مبا ن�صُّ

»هو حممُد بُن مك������رٍم بُن عليٍّ بِن اأحمَد 

فريقيِّ ثم امل�رشّي جماُل الديِن  ن�صاريِّ االإ االأ

أب������و الف�ص������ِل، ويُن�صُب اإىل رويف������ِع بِن ثابٍت  ا

. ُوِل������َد يف �صنة �صتُّمئ������ٍة وثالثن  ن�ص������اريِّ االأ

 
)4(

للهج������رة يف املحرِم و�صمَع م������ن ابِن املقرِي

 وعب������د الرحيم بِن 
)5(

ومرت�ص������ى بِن ح������امٍت

الطفيِل ويو�صَف بِن املخيليِّ وغرِيهم. وعّمَر 

غايَن  أك������رثوا عنُه. اخت�رَش االأ َث فا وَكِرَ وحدَّ

والعق������َد الفريَد والذخريةَ ون�صواَن املحا�رشِة 

 والتواريَخ الكباَر 
)6(

ومفرداِت ابن البيط������ار

 :
)7( ُ

وكان ال مي������لُّ م������ن ذلَك. ق������ال ال�صفدّي

دِب وغ������ريِه كتاباً مطوالً اإال  أع������رُف يف االأ ال ا

وقد اخت�������رَشهُ، قال: واأخرين ول������ُدهُ قطُب 

أنُه ترَك خم�صمئ������ِة جملدٍة، ويُقاُل اإن  الديِن ا

الكتَب الت������ي علَقها بخطِه م������ن خمت�رشاِتِه 

خم�صمئِة جملدٍة، قلت: وجمع يف اللغِة كتاباً 

اهُ »ل�صاَن العرِب« جمَع فيه بَن التهذيِب  �صمَّ

والنهايِة  واجلمه������رِة  وال�صح������اِح  واملحك������ِم 

دهُ ما �صاَء ورتبُه ترتيَب  وحا�صيِة ال�صحاِح، َجوَّ

ن�صاِء  ال�صحاِح، وهَو كبريٌ. وخدَم يف ديواِن االإ

طواَل عمِرِه وويَل ق�صاَء طرابل�س«.

وق������ال عنُه احلافُظ جالُل الديَن بُن اأبي 

 يف »بغيِة الوعاِة يف طبقاِت 
)8( ُ

بكٍر ال�صيوطّي

اللغويَن والنحاِة« فيَمْن ا�صُمه حممٌد:

، وقيل ر�صواُن  »حمم������ُد بُن مكرِم بن عليٍّ

أب������ي القا�صِم ب������ِن حبقَة بِن  ابُن اأحم������َد بِن ا

فريقيِّ امل�رشيِّ جماِل  ن�ص������اريِّ االإ منظوٍر االأ

أبو الف�ص������ل �صاحِب ل�صاِن العرِب يف  الدين ا

اللغِة الذي جم������َع فيِه بَن التهذيِب واملحكِم 

وال�صحاِح وحوا�صيِه واجلمهرِة والنهايِة، ُوِلَد 

يف املحرِم �صن������َة 630ه� و�صمَع من ابِن املقرِي 

َث واخت�رَش كثرياً  َر وح������دَّ وغريِه وجمَع وعمَّ

غ������اين والعقِد  دِب املطولِة كاالأ من كت������ِب االأ

والذخريِة ومفرداِت اب������ِن البيطاِر، ونُِقَل اأن 

خمت�رشاِت������ه خم�صمئ������ِة جمل������ٍد، وكاَن �صدراً 

ن�صاِء، روى  دِب مليَح االإ رئي�ص������اً فا�صاًل يف االأ

 وقال تفرَد 
)10(

 والذهب������يُّ
)9(

عنُه ال�صبك������يُّ 

بالعوايل وكاَن عارفاً بالنحِو واللغِة والتاريِخ 

والكتاب������ِة، واخت�������رَش تاريَخ دم�ص������َق يف نحِو 

ربعِه، ماَت يف �صعباَن  �صنة 711ه� «.

وا�صتهَر بن�صبِه اإىل ج������دِه ال�صابِع منظور 

حيُث يقُف عنَدهُ اأكرثُ َمْن ترجُموا له.

يُجمُع َمْن ترَجم له على اأن والَدتُه كانَْت 

�صنة 630ه�������، وهذا ما ذك������ره ال�صيوطيُّ يف 
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كتاب������ِه »البغيِة« واب������ُن �صاكٍر يف 

»فواِت الوفي������اِت« وابُن حجٍر يف 

وال�صفديُّ يف  الكامن������ِة«  »الدرِر 

»اأعي������اِن الع�������رِش« واب������ُن تغردي 

يف »املنهِل ال�صايف«.
 )11(

بردي

أنَّ الدكتوَر عبَد اهلِل دروي�س  اإال ا

يذكُر يف كتابِه »املعاجِم العربيِة« 

أنَّ والَدتُ������ه كان������ْت �صن������َة 680 ه�  ا

يف ح������ِن يذكُر اأحم������د فار�س يف 

مقدمت������ِه على ل�ص������اِن العرِب من 

من�صوراِت داِر �ص������ادٍر يف بريوَت 

اأن والدتَه كانَْت �صنَة 690 ه�. اأما 

أنها كانَْت  وفاتُُه فيذكُر ال�صفديُّ ا

يف �صعباَن �صنة 711 ه�.

�صن������ِة  يف  اختُِل������َف  وكم������ا 

والدت������ِه فقد اختُِل������َف يف مكاِنها 

ع������الِم« يقوُل »ولَد يف   يف »االأ
)12(

فالزركل������يُّ

م�رَش وقيَل بطرابل�������سَ الغرِب« لكن الدكتوَر 

دروي�س يقول »ُولَد يف تون�َس حيث ن�صاأَ فيها«. 

وائَل مل يذكروا  نَّ االأ وما هذا االختالُف اإاّل الأ

�صيئاً عن م������كاِن والدِتِه. لكنهْم اأجمعوا على 

ن�صاِء مب�رَش،  أنَّ ابَن منظوٍر »خدَم بديواِن االإ ا

أنَّه ولد  وويَل ق�صاَء طرابل�َس«. واأغلُب الظنِّ ا

������ُه ولَد بطرابل�َس  أنَّ مب�������رَش، والذيَن يقولوَن ا

������اَن واليتِه  أبي������ِه اإليها اإبَّ ِد ا ذك������روا ذلَك لرتدُّ

لق�صاِئها، ولرمبا ُوِلَد فيها..

ا ع������ن طفولَِتِه فال نعل������ُم عنها �صيئاً  أمَّ وا

�صوى ما ذكرهُ هَو ع������ن نف�صِه يف كتاِب »نثاِر 

زهاِر« ال������ذي اخت�رَش فيه كت������اَب »ف�صِل  االأ

اخلط������اِب يف م������دارِك احلوا�������سِ اخلم�������سِ 

 – حيث جنُدهُ 
)13(

لب������اب« للتيفا�صي ويل االأ الأ

أنَّها كاّنْت طفول������ًة م�صغولًة بالعلِم  يق������ول: »با

دبيُة  والتح�صيِل، جذبتُْه احلركُة العلميُة واالأ
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أَ يعي  أْن بدا أبيِه من������ُذ ا الت������ي كانْت ملَء بيِت ا

أي�صاً: »وكنُت  احلياةَ وما فيه������ا«. ومن قولِه ا

َد الف�صالِء  أي������اَم الوالِد رِحَم������ُه اهللُ اأرى تردُّ ا

اإليِه وتهاُفَت العلماِء عليِه..«.

وم������ن �صيوخ������ِه الذي������َن اأخَذ عنه������ْم ابُن 

املق������رِي، ومرت�صى بُن ح������امٍت، وعبُد الرحمِن 

ابُن الطفيِل، ويو�صُف بُن املخيلي. ولكنَّ ابَن 

منظوٍر مل يذكْر اأح������داً منُهْم يف كتاِبِه »ل�صاِن 

العرب«. ولعل اإهمالَُه لذكِرِهْم ُرمبا ي�صريُ اإىل 

أنَُّه اأخَذ عنُه������ْم ولكنَُّه مل يجل�ْس يف جمال�ِصِهْم  ا

جلو�صاً منتظماً على عادِة طلبِة العلِم. ولرمبا 

هماُل متعم������داً مبعثُه االعتزاُز  كان ذلَك االإ

بالنف�ِس وت�صغريُ عمِل غرِيِه وهذا ما وجدناهُ 

أو �صبِه نيٍل ِمْن اأ�صحاِب الكتِب التي  من نيٍل ا

اخت�رَشها. فه������َو حَن يذك������ُر ال�صبُب الذي 

حملُه على اخت�ص������اِر كتاِب التيفا�صي يقول: 

أ�صياَء مل يق�صْد بها �صوى  أيتُُه قد جمَع فيِه ا ورا

تكبرِي حج������ِم الكتاِب، ومل يُ������راِع فيِه التكراَر 

لباِب. »اإىل اأن  أ�صم������اُع ذوي االأ ُه ا وال ما متجُّ

يق������وَل: فاأخذُت ُزبَْدهُ، ورميُت َزبََدهُ، واأوردُت 

رهُ – اأي �صافَيُه – وتركُت مكررهُ – من  مكرَّ

التكراِر«.

وهو ح������َن يقدُم لكتاب������ِه »ل�صاِن العرب« 

ويذك������ُر الكتَب التي نقَل عنه������ا فهَو ال يكاُد 

يعطي اأ�صحابَها حت������ى ي�صلَبهم ما اأعطاهُم، 

وكاَن فيم������ا اأعط������ى اأقلَّ مما �صل������َب فنجدهُ 

أج������ْد يف كتِب اللغ������ِة اأجمَل من  يق������ول: »ومل ا

ب������ي من�صوٍر حممِد بِن اأحمَد  تهذيِب اللغِة الأ

بي احل�صِن  زه������ريِّ وال اأكمَل من املحكِم الأ االأ

ندل�صيِّ رحمهما اهللُ،  عليِّ بِن اإ�صماعي������َل االأ

وهما من اأمهاِت كت������ِب اللغِة على التحقيِق، 

وما عداهما بالن�صبِة اإليهما ثنياٌت للطريق، 

أنَّ كاًل منهم������ا مطلٌب ع�ص������ريُ املهلِك،  غ������رَي ا

ونهٌل وعُر امل�صلَِك. وكاأنَّ وا�صَعُه �رشَع للنا�ِس 

ُه������ْم عنُْه، وارت������اَد لهم  م������ورداً عذب������اً وحالأَ

َم،  َر وَقدَّ مرع������ًى مريعاً ومنَعُهْم من������ُه، قد اأخَّ

أْن يعرَب فاأعج������َم، فرَق الذهَن بن  وق�صَد ا

الثنائ������ي وامل�صاعِف واملقل������وِب، وبدَد الفكَر 

باللفيِف واملعتِل والرباعيِّ واخلما�صيِّ ف�صاَع 

املطلوُب، فاأهم������ل النا�ُس اأمَرهما وان�رشفوا 

قباِل عليهما  عنهم������ا، وكاَدِت البالُد لعدِم االإ

أن تَْخلَُو منهم������ا، ولي�س لذلَك �صبٌب اإاّل �صوءُ  ا

الرتتيِب وتخليُط التف�صيِل والتبويِب.

أبا ن�������رٍش اإ�صماعيَل ب������َن حماٍد  أي������ُت ا ورا

قد اأح�ص������َن ترتيَب خمت�رِشِه، 
 )14(

اجلوه������ريِّ

و�صه������َرهُ ب�صهولِة و�صِعِه، فخ������فَّ على النا�ِس 

اأمُرهُ فتناولوهُ وقرَب عليَهْم ماأخُذهُ فتداولوهُ 

أنه يف جوِّ اللغِة كالذرِة، ويف  وتناقلوهُ. غ������رَي ا
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بحِرها كالقطرِة، واإْن كان يف نحِرها كالدرِة، 

وهو م������َع ذلَك قد �صحَف وح������رَف، وجزَف 

أبو حممِد بن  أُتي������ح له ال�صيُخ ا فيما �رّشَف، فا

أماليِه  فتتب������َع ما فيه واأملى علي������ِه ا
 )15(

بري

خمرجاً ل�صقطاِتِه موؤرخاً لغلطاتِه«.

�صلوِب تناوَل ابُن منظوٍر َمْن  مبثِل هذا االأ

خِذ  أف������اَد منهْم فلم يعِطهم اإال وهَو ميهُد لالأ ا

ِمنهْم. وابُن منظور ال������ذي اأهمَل �صيوَخُه، مل 

أ�صهِر هوؤالِء التالميِذ  يهملُْه تالميُذهُ، وم������ن ا

 . تق������يُّ الديِن ال�صبكيُّ و�صم�ُس الديِن الذهبيُّ

أكرَث ما ُكتب ع������ن ابِن منظوٍر  ويكاُد يك������وُن ا

أ�صتاِذِه  مرجُع������ُه اإىل الذهبي الذي يقوُل عن ا

»تفرَد يف العوايل.. وكان عارفاً بالنحِو واللغِة 

والكتابِة«.

أنَّ ابَن تغري بردي مل ي�رشْ  ومن الغري������ِب ا

اإىل ابِن منظوٍر يف كتاب������ِه »النجوِم الزاهرِة« 

عند ذكِر وفياِت �صن������ِة 711ه� يف حَن اأفرَد 

لُه ترجم������ًة يف كتاِبه »املنه������ِل ال�صايف«. اأما 

 ف������كلُّ ما كتبُه عن������ُه: »وماَت 
)16( 

املقري������زيُّ

أبو الف�صل حمم������ُد بُن ال�صيِخ  جم������اُل الديِن ا

ج������الِل الديِن املكرِم بِن عليٍّ يف الثالَث ع�رَش 

م������ن املحرِم ع������ن ب�صٍع وثمان������َن �صنًة ودفَن 

بالقرافِة، وكاَن ِمْن اأعياِن الفقهاِء ال�صافعيِة 

ن�صاِء ومن  أوائ������ِل كتاِب االإ وروؤ�صاِء القاهرِة وا

رواِة احلدي������ِث«. واملقريزي يجع������ُل من ابِن 

منظ������وٍر »م������ن اأعي������اِن الفقه������اِء ال�صافعيِة« 

ولكنَّنا مل جنْد ذكراً البِن منظوٍر يف »طبقات 

أنَُّه  ، ونعتقُد ا ال�صافعيِة« لتاِج الدي������ِن ال�صبكيِّ

مل يكْن منهم.

لفات ابن منظور وخمت�راته: موؤ

يق������ول ال�صف������ديُّ يف »اأعي������اِن الع�رِش«: 

»واخت�������رشَ كتب������اً وكاَن كثرَي الن�ص������ِخ ذا خطٍّ 

ح�صٍن، وله اأدٌب ونظٌم ونرثٌ«.

ويق������وُل يف مكاٍن اآخَر: »خ������دَم يف ديواِن 

أتى بعملِه مبا يُْخِجُل  ن�صاِء يف القاه������رِة وا االإ

النج������وَم الزاه������رة، ول������ُه �صعٌر غا�������سَ على 

أبهَج ب������ِه نف�َس َم������ْن يعانيِه. وكان  معاني������ِه وا

ق������ادراً عل������ى الكتابِة ال ميلُّ م������ن موا�صلِتها 

دِب  وال ي������ويل عن منا�صلِتها. ال اأعرُف يف االأ

وغ������ريِه كتاباً بطوِلِه اإاّل وق������د اخت�رَشهُ ورّوَق 

عنق������وَدهُ واعت�������رَشهُ، تفرَد به������ذِه اخلا�صِة 

البديع������ِة، وكانْت همتُُه بذلَك يف بدِر الزماِن 

)v(
و�صيعة«.

ويقول ابُن حجٍر: »وكان مفرداً باخت�صاِر 

دِب املطولِة والتواريِخ، وكاَن ال ميلُّ  كت������ِب االأ

من ذلَك«.

من اأ�سهِر الكتِب التي اخت�َرها:

 )17(
�صفهاين بي الفرج االأ غاين الأ االأ  -1
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ابُن منظوٍر بعنوان  ، اخت�رشهُ 
)vv(

)356ه�(

خب������ار والتهاين« وقد  غاين يف االأ »خمت������اِر االأ

رتبُه عل������ى حروِف الهجاِء، على حِن مل يُراِع 

أبو الف������رِج فيِه ذلَك ب������ل رتبُه على  موؤلف������ُه ا

�صواِت. ح�صِب االأ

بي  لباِب الأ داِب وثم������ُر االأ زه������ُر االآ  -2

ا�صحَق اإبراهي������َم بن علي بِن متيٍم احل�رشي 

أربعِة اأجزاٍء،   �صنَة )453ه�( يف ا
)18(

القريواين

ومل يع������رثْ على خمت�رِش هذا الكتاِب، ومل يُذكْر 

اأن اأحداً قاَم باخت�صارِه.

يتيمُة الدهِر يف �صعراِء اأهل الع�رِش   -3

أب������ي من�صوٍر عب������ُد امللِك بُن  ، ا
)19(

للثعالب������ي

حممِد بِن اإ�صماعي������َل الني�صابوري )429ه�(. 

ومل يك������ِن ابُن منظوٍر الوحي������َد الذي اخت�رَش 

أو ذّي������َل عليِه فالباخرزيُّ و�صَع  هذا الكتاَب ا

كتابَ������ُه »دميَة الق�رِش وع�������رشةَ اأهل الع�رش« 

�صفهاينُّ و�ص������َع »خريدةَ الق�رِش وجريدةَ  واالأ

اأهِل الع�رِش«، ومن بعد ابِن منظوٍر جاَء تقيُّ 

الدي������ِن بُن عبِد الق������ادر )1005ه�( ليخت�رَش 

»اليتيمَة« اإىل ن�صِفها.

  املحا�رشة واأخباُر 
)vvv(

ن�ص������واُر  -4

، اأبي 
)20(

املذاكرِة ) جامع التواريخ ( للتنوخي

عليٍّ املح�صِن بِن عليٍّ )348ه�(.

 ،
)21(

تاريُخ مدينِة دم�صَق البن ع�صاكر  -5

أب������ي القا�ص����م عليِّ بِن حمم������ٍد احل�ص����ِن بِن  ا

�ص������ُل كتاٌب كبريٌ يقُع  عبِد اهلل )571ه�( واالأ

يف نحٍو من 48 جملداً. ومن الذيَن اخت�رشوا 

هذا الكت������اَب اإ�صافًة البِن منظوٍر بدِر الديِن 

، جالِل الديِن  حمموٍد )855ه�( وال�صيوط������يِّ

عبِد الرحم������ن )911ه�( الذي �صمى خمت�رَش 

الكتاب ب� »حتفِة املذاك������ِر املنتقى من تاريخ 

ابِن ع�صاكَر«.

أ�صٍف مل يُعرثْ على اأ�صوِل هذِه  ولكْن، وبكلِّ ا

أ�صماوؤُها متناثرًة  املخت�رشاِت واإمن������ا ُوجدْت ا

يف بط������وِن الكتِب التي َذَكَرتْها وَو�َصَفتْها، وال 

يوجُد منه������ا �صوى كتاٍب وحي������ٍد حديٍث هو 

»تهذي������ُب تاريِخ مدينِة دم�ص������َق« البن بدران 

عب������ِد القادِر بِن اأحم������َد ال�صوري، وهو كتاٌب 

أنهى موؤلُف������ُه خم�َس جملدات فقط  غ������ريُ تاٍم ا

تنتهي اإىل حرِف الزاي.

اأبي 
 )22(

تاري������ُخ بغ������داَد لل�صمع������اين  -6

�صع������ٍد عبِد الك������رمِي بن حمم������ٍد ) 562ه�(، 

�صِل - اأي كتاُب ال�صمعاين  وهذا الكتاُب باالأ

– كاَن ذياًل على كتاِب تاريِخ بغداَد للخطيِب 

البغدادي )463ه�(.

اأبي 
 )23(

�صفوةُ ال�صفوِة البِن اجلوزي  -7

الفرِج عبِد الرحمِن بِن علٍي )597ه�( وهذا 

بي نعيٍم  ولي������اِء الأ الكت������اُب خمت�رشٌ حلليِة االأ
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�صفه������اينِّ اأحمَد بِن عب������ِد اهلل )430ه�(.  االأ

وَن اآخروَن  تَ�رشِ ومن بعِد ابن اجلوزيِّ جاَء خُمْ

أبو املعايل الوراُق �صعُد  لكتاِب احللي������ِة منهْم ا

اب������ُن عليٍّ )528ه�( ثم اب������ُن مرزوٍق امل�رشيِّ 

)564ه�������( ث������م ابُن منظ������وٍر. وم������ن املوؤ�صِف 

أيدين������ا من هذه الكتِب  أنُه لي�َس بَن ا أي�ص������اً ا ا

ولياِء و�صفوِة  أْي كتاِب حليِة االأ �صِل ا �صوى االأ

. ال�صفوِة البِن اجلوزيِّ

مفرداُت ابُن البيطاِر، �صياءُ الديِن   -8

عب������ُد اهلِل بُن اأحمَد املالق������ّي )646ه�( وهو 

غذيِة. كتاٌب يف الطِب وال�صيدلِة واالأ

ف�صُل اخلط������اِب للتيفا�صي �صهاِب   -9

أبو العبا�ِس اأحمَد بِن يو�صَف )651ه�(.  الديِن ا

اخت�رَشهُ اب������ُن منظوٍر يف كت������اٍب كبرٍي �صماه 

»�رُشوَر النف�ِس مب������دارِك احلوا�ِس اخلم�ِس«، 

وَل منُه يف كتاٍب �صماهُ »نثاَر  وجعَل اجلزَء االأ

زه������اِر يف الليِل والنه������ار، واأطايِب اأوقاِت  االأ

�صحاِر و�صائ������ِر ما ي�صتمُل عليِه  �صائِل واالأ االأ

من كواكِب الفلِك الدواِر«.

الذخريةُ يف حما�صِن اأهِل اجلزيرة -   -10

ندل�ِس – البن ب�صاٍم اأبي احل�صِن  اأي جزيرِة االأ

)303ه�(. وقد اخت�رَش ابُن منظوٍر 
 )24(

عليٍّ 

هذا الكتاَب و�صماهُ »لطائَف الذخريِة«.

يُقاُل   :
)25(

للجاحظ احليواِن  كتاُب   -11

اإنَّ ابَن منظوٍر اخت�رَشهُ ولكْن لي�َس هناَك ثمَة 

أنه  اإجم������اٌع ممْن ترجموا الب������ِن منظوٍر على ا

أنَّ اثنْنِ  اخت�رَش هذا الكتاَب. ومن املعروِف ا

�صبق������ا ابَن منظوٍر باخت�صاِر كتاِب احليواِن- 

اإن كاَن ق������د اخت�رَشهُ فع������اًل - هما هبُة اهلِل 

ابُن القا�صي الر�صيِد جعفٍر الذي كانت وفاتُُه 

�صن������ة 608ه� والث������اين ابُن اللب������اِد البغدادي 

موفُق الديِن عب������ُد اللطيِف بُن يو�صَف الذي 

كانَْت وفاتُه �صنة 629ه�.

ل�سان العرب:

اإن اب������َن منظ������وٍر الذي اخت�������رَش الكتَب 

أه������مَّ من تلَك  التي م������رَّ ذكُرها فع������ل �صيئاً ا

املخت�رشاِت بكثرٍي وهَو تاأليُفُه لكتاِب »ل�صاِن 

الع������رِب«. ولعلَّ الدافَع ال������ذي دفَعُه لتاأليِف 

هذا الكتاِب هو اطالُعُه على كتِب اللغِة ملَْن 

�صبَقْه من املوؤلف������َن. فلما وجَدها غرَي قابلًة 

لالخت�صاِر جمَع يف كت������اٍب واحٍد ما احتوتُْه 

أه������مُّ خم�ٍس من معاجِم اللغِة العربيِة. وهذه  ا

زهري  الكتُب اخلم�صُة هي: تهذيُب اللغِة لالأ

 ، واملحكُم البِن �صي������َدهْ، وال�صحاُح للجوهريِّ

واحلا�صيُة على ال�صحاِح البِن بري، والنهايُة 

.
)26(

ثرِي البِن االأ

وما نرى ابَن منظوٍر يّدعي غرَي ذلك فهَو 

�صباَب التي  يب������ُن يف مقدمِتِه على الكتاِب االأ
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دفعتُْه لتاأليِف كتابِه واملراجِع التي اأخَذ عنها 

أ�صلوبُه يف تاأليِف الكتاِب فيقول: وا

أزْل م�صغوفاً مبطالعاِت كتِب اللغِة  »واإين مل ا

واالط������الِع على ت�صانيِفها، وعلِل ت�صاريِفها، 

أيُْت علماَءها ب������َن رجلِن: اإّما َمْن اأح�صن  ورا

جمَعُه فاإنه مل يح�ص������ْن و�صَعُه، واإّما َمْن اأجاَد 

و�صَع������ُه فاإنَُّه مل يُِجْد جمَع������ُه، فلم يَِفْد ح�صَن 

اجلم������ِع مع اإ�صاءِة الو�ص������ِع، وال نفَعْت اإجادةُ 

الو�صِع مَع رداءِة اجلمِع..

فا�صتخرُت اهلَل �َصبحانَُه وتعاىل يف جمِع 

هذا الكتاِب املبارِك، الذي ال يُ�صاهُم يف �صعِة 

ف�صلِه وال يُ�صاَرُك، ومل اأخرْج فيِه عما يف هذِه 

بواِب  �صوِل، ورتبتُُه ترتيَب ال�صحاِح يف االأ االأ

خباِر،  والف�صوِل، وق�صدُت تو�صيَحُه بجليِل االأ

آياِت  ث������اِر، م�صافاً اإىل ما فيِه من ا وجميِل االآ

آِن الكرمِي، والكالِم على معجزاِت الذكِر  القرا

احلكيِم، ليتحلَّى برت�صيِع دُرِرها عقُدهُ، ويكوَن 

مثاِل  ثاِر واالأ خباِر واالآ ياِت واالأ على مداِر االآ

أبا ال�صعاداِت  أيُْت ا �صع������اِر حلُُّه وعقُدهُ، فرا واالأ

قد 
 )25(

ثرِي اجلزريَّ املبارَك بَن حمم������ِد بِن االأ

ج������اء يف ذل������َك بالنهايِة، وج������اوَز يف اجلودِة 

أنُه ملْ ي�ص������ِع الكلماِت يف  ح������دَّ الغايِة، غ������رَي ا

لها،  حملِّها، وال راعى زائ������َد حروِفها من اأ�صِ

فو�صْع������ُت كاًل منها يف مكاِن������ه، واأظهرتُُه مع 

برهاِنِه، فجاَء هذا الكتاُب بحمِد اهلِل وا�صَح 

أْن  آمناً مبنِة اهلِل مْن ا املنهِج �صهَل ال�صل������وِك، ا

ي�صبَح مثَل غرِيِه َوُهَو مطروٌح مرتوٌك. عظَم 

نفُع������ُه مبا ا�صتمَل من العلوِم عليِه، وغنيُّ مبا 

فيِه ِمْن غ������ريِه وافتقَرهُ غريُهُ اإليه، وجمَع من 

دلِة، ما ملْ يْجَمْع مثلُه  اللغاِت وال�صواه������ِد واالأ

نَّ كلَّ واحٍد من هوؤالِء العلماِء انفرَد  مثلَه، الأ

بروايٍة رواه������ا، وبكلمٍة �صمَعه������ا من العرِب 

�صفاه������اً، ومل ياأِت يف كتاِب������ِه بكلِّ ما يف كتاِب 

أق������وُل تعاظَم عن نقِل ما نقلُه بل  اأخيِه، وال ا

أقوُل ا�صتغن������ى مبا فيِه، ف�صاَرِت الفوائُد يف  ا

كتبِه������ْم مفّرقًة، و�صاَرْت اأجن������ُم الف�صائِل يف 

اأفالِكه������ا هذِه مغّربًة وهذِه م�رّشقًة، فجمْعُت 

منها يف هذا الكتاِب ما تفّرَق، وقرنُْت بَن ما 

غّرَب منها وبَن ما �رّشَق، فانتظَم �صمُل تلَك 

�صوِل كلُّها يف ه������ذا املجموِع، و�صار هذا  االأ

أولئَك مبنزلِة الفروِع، فجاَء  �صِل وا مبنزلِة االأ

بحم������ٍد هلِل وف������ق البغية وفوَق املني������ِة، بديَع 

ركاِن، �صليماً من لفِظِة  تقاِن، �صحي������َح االأ االإ

لو كاَن. حللُْت بو�صِعِه ذروةَ احلفاِظ، وحللُْت 

أّدعي  أنا مع ذلَك ال ا لفاِظ، وا بجمِعِه عقدةَ االأ

أو فعلُْت  أو �صمْعُت، ا فيِه دعوى فاأقوُل �صافْهُت ا

أو نقلُْت عِن  أو �صدْدُت اأو رحلُْت، ا اأو �صنْعُت، ا

العرِب العرباِء اأو حملُْت، فكلُّ هذِه الدعاوى 
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زهريُّ وابُن �صي������دهْ لقائٍل  مل ي������رتْك فيه������ا االأ

حٍد جم������االً، فاإنهما  مق������االً، ومل يخليا فيِه الأ

ْن َرَوي������ا، وبرهنا عما  ن������ا يف كتابيْهما َعمَّ عيَّ

َحَويَا، ون�رَشا يف خطيِهما ما َطَويا. ولََعْمِري 

أتَيا باملقا�صِد ووَفيا. لقد جمَعا فاأوعَيا، وا

ولي�������سَ يل يف هذا الكت������اِب ف�صيلة اأمتُّ 

به������ا، وال و�صيلة اأمت�ص������ُك ب�صبِبها، �صوى اأين 

جمْع������ُت فيِه ما تف������ّرَق يف تل������ك الكتِب من 

أ�صبْع بالي�صرِي،  العلوم، وب�صطُت القوَل فيِه ومل ا

وطال������ُب العلِم منهُوُم، َفَم������ْن وقَف فيِه على 

أو خلٍل، فُعهدتُُه  أو �صح������ٍة ا أو زلٍل، ا �ص������واٍب ا

�صلِه  ِه الأ وِل، وحم������ِدِه وذمِّ عل������ى امل�صنِِّف االأ

نني نقلُت ِمْن كلِّ اأ�صٍل  ُل. الأ ال������ذي عليِه املعوَّ

أبدْل من������ه �صيئاً، فيقاُل فاإمنا  م�صمونَُه، ومل ا

مانَة يف  أديُْت االأ اإثُمُه على الذيَن يبدلونَُه، بل ا

، وما ت�رشْفُت فيه بكالِم  �صوِل بالف�سِّ نقِل االأ

، فليعت������دَّ َمْن ينقُل  غرِي ما فيه������ا من الن�سِّ

�صوِل  أنُه ينق������ُل عن هذِه االأ ع������ْن كتابي هذا ا

اخلم�صِة، وليغِن عن االهتداِء بنجوِمها فقد 

أْطلَْعُت �صم�َصُه. غابَْت ملّا ا

والناق������ُل عنُه ميدُّ باَعُه ويطل������ُق ل�صانَُه، 

ن������ُه ينقُل عن خزانِة.  ويتن������وُع يف نقِلِه عنُه الأ

واهللُ تع������اىل ي�صكُر ما لَُه باإله������اِم جمِعِه من 

������ة، ويجعُل بينَ������ُه وبَن حم������رِّيف كلِمِه عن  منَّ

������ة. وهو امل�ص������وؤوُل اأن  موا�صِع������ِه واقيًة وُجنًّ

جلها،  يعاملَن������ي في������ه بالنيِة التي جمَعتْ������ُه الأ

فاإنني مل اأق�صْد �صوى حفِظ اأ�صوِل هذِه اللغِة 

النبويِة و�صبِط ف�صِلها، اإْذ عليها مداُر اأحكاِم 

نَّ العاملَ  الكت������اِب العزيِز وال�صنِة النبوي������ِة، والأ

ه������ا يعلُم ما تُوافُق فيِه النيُة الل�صاَن،  بغوام�صِ

أيتُُه قد  ويخالُف فيه الل�صاُن النيَة، وذلَك ملا را

ل�صنِة  واِن، من اختالِف االأ غلَب، يف ه������ذا االأ

ل������واِن، حتى لقد اأ�صبَح اللحُن يف الكالِم  واالأ

يُعدُّ حلناً مردوداً، و�صاَر النطُق بالعربيِة من 

املعاِيب معدوداً، وتناف�َس النا�ُس يف ت�صانيِف 

عجميِة، وتفا�صحوا  الرتجماناِت يف اللغِة االأ

يف غ������رِي اللغِة العربيِة، فجمْعُت هذا الكتاَب 

يف زم������ٍن اأهلُه بغرِي لغتِه يفخ������روَن، و�صنْعتُُه 

كما �صنَع نوٌح الفل������َك وقوُمه منه ي�صخروَن، 

و�صميتُه ل�صاَن الع������رِب، واأرجو من كرِم اهلل 

تعاىل اأن يرفَع قْدَر هذا الكتاِب وينفُع بعلوِمِه 

الزاخرِة، وي�ص������ُل النفَع به بتناقِل العلماِء لُه 

خرة،  يف الدنيا وبنط������ِق اأهِل اجلنِة بِه يف االآ

أن يك������ون من الثالِث التي ينقطُع عمُل ابُن  وا

أناَل بِه الدرجاِت  أْن ا آدَم اإذا ماَت اإال منها، وا ا

أو  بع������د الوفاِة بانتفاِع كلِّ َم������ْن َعِمَل بعلوِمِه ا

أليَفُه خال�صاً لوجهِه  نقَل عنه������ا، واأن يجعَل تا

اجلليِل، وح�صبُنا اهلل ونعَم الوكيل.
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ويتابُع اب������ن منظوٍر فيق������ول: »قاَل عبُد 

ِم: �رشُطن������ا يف هذا  اهلِل حمم������ُد ب������ُن املك������رَّ

أن نرتَبُه كما رتَب اجلوهريُّ  الكتاِب املبارِك ا

�صحاَحُه، وقد ُقمنا، واملنَُّة هلِل، مبا �رشْطناه 

فيِه«. 

َولَِئ������ْن اقتَب�َس اب������ُن منظوٍر ع������ن هوؤالِء 

اخلم�صِة الذي������َن اأورَد ذكَرهم فال بد لنا من 

زهريَّ وابَن �صي������َده اللَذيْن  اأن نق������وَل: اإن االأ

أث������راً كبرياً ووا�صحاً  نَق������ال عنهما قد تاأّثرا تا

 )100ه�-
)27(

باخلليِل بِن اأحمَد الفراهيديِّ

175 ه�( وبكتابِه »العِن«. وقد دعاهُ اخلليُل 

نُه رت������َب حروَفُه وفَق خمارِجها  ب������� »العِن« الأ

بعِد يف احللِق ومنتهياً مبا يخرُج  مبتدئاً باالأ

أوَل حرٍف عنَدهْ »العُن«  من ال�صفتِن، فكاَن ا

وبِه �صمى كتابَُه.

أبو من�ص������وٍر حممُد بُن اأحمَد  زهريُّ ا واالأ

)282 – 370ه�( عندما و�صَع كتابَُه »تهذيب 

مُل يحدوهُ بتخلي�ِس اللغِة مما  اللغة« كان االأ

دخلَها من �صوائَب وقَعْت للخليِل فحذا حذَوهُ 

فو�ص������َع كتابَُه على نهِج »العِن« معتمداً على 

ال�صماِع مَن العرِب والروايِة عن الثقاِة والنقِل 

أئمِة اللغِة. عن ا

أبو احل�ص������ن عليُّ بَن  أم������ا ابُن �صي������َده )ا وا

( فال يبعُد كتابَُه »املحكُم«  ندل�صيِّ اإ�صماعيَل االأ

عن كتاِب »العِن« للخليل وال عن »التهذيِب« 

أ�صياَء  زهريِّ بعداً كبرياً، واإن كان قد �صمَّ ا لالأ

أ�صياَء. أ�صياَء وحذَف ا و�صحَح ا

أخ������َذ اللغوّي������وَن عل������ى »الع������ِن«  وق������د ا

و»املحك������ِم« �صعوبَة الَبْح������ِث وع�رَش االهتداِء 

اإىل املبتغى مم������ا يف الكتاب������ِن، اإىل اأن جاَء 

أبو بكٍر حمم������ُد بُن احل�صِن   )ا
)28(

اب������ُن دري������ٍد

223 – 321ه�(، َفَعَدَل عن ترتيِب احلروِف 

على املخارِج وعمد اإىل ترتيِبها على حروِف 

لف ف� الباء..(. الهجاِء     )االأ

ومن بع������ِد ابِن دريٍد جاء َم������ْن �صاَر على 

 )29(
هدي������ه يف التاأليِف وهو ابُن فار�ٍس اأحمُد

)395ه�(.

أبو ن�������رٍش اإ�صماعيُل  ������ا اجلوه������ريُّ )ا أمَّ وا

ابُن حم������اٍد 400ه�( موؤلُف كت������اِب ال�صحاِح 

أ�ص�َس بِه ملدر�صٍة  ف������كاَن �صاحَب منهٍج جديٍد ا

جدي������دٍة، فقد اأهمَل ترتي������َب احلروِف على 

أث������راً بخاِلِه  املخارِج وج������اَء بنظاٍم جديٍد متا

 )ا�صحِق ب������ِن اإبراهيَم 350ه�( 
)30(

الفاراب������ي

أواخِر  دِب فاعتم������َد على ا �صاح������ِب ديواِن االأ

الكلماِت يف الرتتيِب جاع������اًل كل حرٍف باباً 

ول  ثم ق�ص������م كلَّ باِبٍ ف�صوالً تبعاً للحرِف االأ

من الكلمِة.

أب������و حممٍد عبُد اهلِل  أم������ا ابُن بَري فهَو ا وا
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اب������ُن اأبي الوح�ِس بّريُّ ب������ُن عبِد اجلباِر ولد 

مب�������رَش )499 – 587ه�( ومل يكْن معجمياً بل 

كاَن كلُّ م������ا فعلَُه هَو تاأليُف������ُه لكتابِه املعنوِن 

ب� »احلوا�صيِّ عل������ى �صحاِح اجلوهري« وكان 

ق�صدهُ منُه هو تتبُع �صقطاِت اجلوهري، فما 

كاَن لهذا الكتاِب اأن يرقى اإىل مرتبِة املعاجِم 

خرى. اللغويِة االأ

أبو  ث������ري فهو جم������ُد الدين ا أم������ا ابُن االأ وا

ال�صع������اداِت املب������ارُك ب������ُن حمم������ٍد اجلزريِّ 

)606ه�( وكتابُه »النهايُة يف غريِب احلديِث« 

رتََّبُه على ح������روِف الهجاِء. وهذا الرتتيُب مل 

تاأخْذ ب������ه املعاجُم اللغوي������ُة اإاّل حَن اأخَذ بِه 

الزم�صخ������ريُّ )حممود بن عم������ر 538ه�( يف 

أ�صا�ِس البالغِة«. كتاِبِه   »ا

فل�صاُن العرِب جاء مطابقاً وم�صابهاً لعمِل 

، فرتَب ابُن منظ������وٍر كتابَُه ترتيَب  اجلوهريِّ

رهُ بف�صٍل فيِه  اجلوهريِّ »ل�صحاِح������ه«، و�صدَّ

تف�ص������ريُ احل������روِف املقطعِة الت������ي ورَدْت يف 

آِن الك������رمِي، يف حَن جعلها  أوائ������ِل �صوِر القرا ا

زهريُّ يف ف�صٍل يف اآخِر كتابِه »التهذيِب«.  االأ

وبَعد هذا الت�صديِر عقَد ابُن منظوٍر باباً يف 

ها نقاًل عن  ألقاِب احلروِف وطبائِعها وخوا�صِّ ا

ال�صيِخ اأبي احل�ص������ِن عليِّ احلرايل )637ه�( 

أنَُّه يتمُم ما �صّدَر به الكتاَب، ولكنُه  راأى فيِه ا

������ْل فيه تف�صياًل �صدي������داً قائاًل »اإين  مل يَُف�صِّ

اأخذُت الي�صرَي منُْه«.

ألقاَب حروِف  وقد اقتب�َس ابُن منظ������وٍر ا

الهج������اِء من اب������ِن كي�ص������اَن واخللي������ِل ثمَّ ما 

عنَد اخللي������ِل و�صيبْوي������ِه ح������وَل ترتيِبها من 

حيُث املخ������رج ثمَّ ما عنَد اخللي������ِل و�صيبَويِْه 

زه������ريِّ ح������وَل العالقاِت  واب������ِن كي�صاَن واالأ

بَن احل������روِف املتقاربِة املخ������ارِج واملتباعدِة 

 )31(
من تنا�صٍق وتنافٍر، ثمَّ م������ا عنَد احلرايل

أب������ي العبا�ِس اأحم������د( والبعلبكيِّ  والب������وين )ا

حوَل خوا�سِّ 
 )32(

وحمي������ي الديِن ابُن عرب������يٍّ

احلروِف الطبي������ِة وال�صحريِة وما بينَها وبَن 

الفلِك والكوِن من اتفاقاٍت.

وبعد هذا وذاَك �ص������اَق ابُن منظوٍر موادَّ 

كتاب������ِه )الل�صاِن( مبتدئاً بح������رِف الهمزة، ثم 

ب������واَب والف�صوَل عر�َس اجلوهريِّ  عر�َس االأ

لل�صح������اِح ال خالَف بينهم������ا اإال يف �صخامِة 

أبواِب ال�صحاح. أبواِب الل�صاِن عن ا ا

وق������د اأمتَّ ابُن منظوٍر تاألي������َف كتاِبِه هذا 

ليل������َة االثنِن الث������اين والع�رشين من �صهِر ذي 

ِه يف  أثبَت ذاَك بخطِّ احلجِة �صنَة 681ه� كما ا

اآخِر الكتاِب.
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اأن  الظن������وِن  ويذك������ر �صاح������ُب ك�ص������ِف 

الكت������اَب يقُع يف �صتة جمل������داٍت �صخمٍة، غرَي 

أنُه �صبعٌة  اأنَّ خمطوط������اِت الكتاِب ت�ص������ريُ اإىل ا

وع�رشوَن جزءاً. فقد ورَد يف مِن الكتاِب بعَد 

حرِف الكاِف ف�صُل الواِو والياِء هذِه العبارةُ: 

»متَّ اجل������زءُ التا�صَع ع�رَش م������ن جتزئِة املوؤلِف 

كتابَ������ُه �صبع������ًة وع�رشيَن ج������زءاً«. وحَن ُطِبَع 

الكتاُب مبطبع������ِة بوالَق يف م�رَش �صنَة 1300 

ه������� و�صنَة 1308 ه� خ������رج يف ع�رشين جزءاً، 

وكان االعتم������اُد يف طباعِت������ِه عل������ى الن�صخِة 

�رشِف بر�صباي،  املوقوفِة يف وقِف ال�صلطاِن االأ

أنها  أ�صاَر الزبيديُّ �صارُح القامو�ِس اإىل ا وق������د ا

بخ������طِّ ابِن منظوٍر، وقد اعتمَد هو عليها يف 

أوراقاً  أنَّها كانَْت تنق�ُس ا �رشحِه للقامو�ِس، اإال ا

ا�صتُدِرَك������ْت مْن ن�صخِة راغ������ب با�صا �صاحِب 

ال�صفينِة عنَد حتقيِق الكتاِب.

وقد خت������َم امل�صحُح الن�صخ������َة املطبوعَة 

ببيٍت من ال�صعِر ي�صريُ َعُجُزه اإىل تاريِخ الفراغ 

من الطبع. والبيُت هَو:

اأرُخ������وا اإْذ  ل��ه��ا  ال���ن���ا����ُس  اأذع�������َن 

)vvvv(
ال��ع��رِب ل�ساَن  اأحَيْت  همًة 

 1308 =  303  + 141 +  419  +  445

مناذج من مفردات »ل�سان العرب«:

نورُد فيم������ا يلي مفردتَ������ْنِ �رشحهما بُن 

منظوٍر يف كتاِبِه:

أُ ابُن منظ������وٍر اأخَذها  �صغ������ل: يب������دا  -1

ْغل  َغل وال�صُّ ْغل وال�صَّ عن املُحكِم فيقول: »ال�صَّ

أَ�صَغاٌل و�ُصُغول.  ُغل ُكلُّه واحد واجلم������ع ا وال�صُّ

قال ابن ميادة:

وما َهْجُر ليلى اأن تكوَن َتَباَعَدْت

ُغوُل �سُ ْتَك  َ اأَْح�رَ اأْن  ول  َعَلْيَك 

خرية  وقد �َصَغلَ������ه يَ�ْصَغلُه �َصْغاًل و�ُصْغاًلُ، االأ

أنا  أ�ْصَغلَه وا�ْصتََغَل بِه و�ُصِغَل بِه وا عن �صيبويه وا

نها لغٌة  أَ�ْصَغلْته الأ �صاِغ������ٌل لُه، وقيل: ال يق������اُل ا

ِغَل فالٌن َفُهَو َم�ْصُغوٌل«. رديئٌة وقد �ُصُ

ثم يعوُد ابُن منظوٍر اإىل »املحكِم« َفيْ�َصُل 

فعال التي  النق������َل: »وقال ثعلٌب �ُصِغ������َل من االأ

ُغلَّب������ت فيها �صيغُة ما مل يُ�َص������مَّ فاعلُه. قال: 

ب������وا م������ن ه������ذه ال�صيغِة فقال������وا: ما  وتََعجَّ

ا يُحَفظ ِحْفظاً  أ�ْصَغلَه. قاَل: وهذا �ص������اٌذ اإمنَّ ا

أنَّ التعجَب مو�ص������وٌع على �صيغِة َفَعَل  يعني ا

الفاعُل«. ثم يعوُد ابُن منظوٍر اإىل »ال�صحاِح« 

و»التهذي������ِب« فينقُل مَع �ص������يٍء ِمَن الت�رشُِّف 

القلي������َل من تقدمٍي وتاأخ������رٍي: »قال- ويق�صد 

بالقائ������ِل ثعلَب، وما يف ال�صح������اِح والتهذيِب 

ُب مما مل يُ�َصمَّ  ال ي������دلُّ على ذل������َك- وال يُتََعجَّ
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فاعلُُه. ويق������ال: �ُصِغلُْت عنَك ِبَكذا على ما مل 

ْغِل  ي�صمَّ فاعلُُه وا�ْصتََغلْت. ورجٌل �َصِغٌل: من ال�صُّ

وُم�ْصتَِغٌل وُم�ْصتََغٌل وَم�ْصُغوٌل«.

ثم يعود ابُن منظوٍر اإىل »املحكِم« َفيْ�َصُل 

النق������َل دوَن حذٍف: »قال اب������ُن �صيَدهْ: ورُجل 

أنَُّه  . ق������ال: وعندي ا عرابيِّ �َصِغ������ٌل عن ابِن االأ

������ه ال ِفْعَل له يج������يءُ َعلَيِْه  نَّ عل������ى النَّ�َصِب الأ

خرية  َفِعٌل وكذلَك َرُج������ل ُم�ْصتَِغٌل وُم�ْصتََغٌل االأ

عل������ى لفظِة املفعوِل وِهَي ن������ادرةٌ حكاها ابن 

أن�صد: عرابي وا االأ

��َل��ٍه ��تَّ مَلُ ن��ي��ا  ال��دُّ ُم����ُل  َي����اأْ ال����ذي  اإنَّ 

��َت��ِغ��ُل ��َي�����سْ وك���لُّ ذي اأم����ٍل ع��ْن��ُه ���سَ

و�ُصْغٌل �صاِغٌل على املبالغة

ث������م يُقِحُم ابُن منظوٍر على عبارِة املحكِم 

نقاًل عن ال�صحاِح: »مثل لَيْل الِئٌل«. ثمَّ يعوُد 

اإىل النق������ِل ع������ن املُْحَكِم: »ق������ال �صيَبويْه هو 

ٌب وِعي�َصٌة را�صيٌة«. مبنزلِة قوِلِهْم َهمٌّ نا�صِ

واإىل هنا ينتهي املحكُم، ولكن ابَن منظوٍر 

ال ينتهِي ففي التهذيِب وال�صحاِح بقيٌة، ويف 

ُل  ث������رِي بقيٌة، فيم�صي ابُن منظوٍر ي�صكِّ ابن االأ

من هذا كل������ه عباَرتَُه التي يخِت������ُم بها املادةَ 

وهي: »وا�ْصتََغل فالٌن باأمِرِه، فهو ُم�ْصتَِغل. ابُن 

ْغلة والَعَرَمُة والَبيَْدر والُكْد�ُس  عراب������ّي ال�صَّ االأ

ْغلة �َصْغٌل وهو الَبيَْدُر. قال  واحد. وجمع ال�صَّ

ثرِي: هي بفتِح العِن وك�رِشها«. ابُن االأ

، وقيَل:  غيث: الغَيْث: املطُر والكالأُ  -2

�ص������ُل املطُر، ثم �صمي ما ينب������ُت به غيثاً،  االأ

أن�صد ثعلٌب: ا

ًة وما ِزْلُت مثَل الَغْيِث ، ُيْرَكُب َمرَّ

فُيِثيُب  ، ًة  َم����رَّ وُي����وىَل   ، فُيْعلى 

أنا ك�صجِر يُوؤَكُل، ثم ي�صيبُُه الغيُث  يق������وُل ا

أْي يذهُب مايل ثم يع������وُد، واجلمُع:  فريج������ُع ا

اأغياث وُغيوث، قال املخبَُّل ال�صعدي:

ه ، كاأنَّ لها جل��ٌب ح��ول احِل��ي��ا���سِ

جت�����اوب اأغ����ي����اٍث ، َل����ُه����نَّ ه��زمي

اأ�صابَها، ويقاُل:   : ر�������سَ وغاَث الَغيُث االأ

أ�صابَُهْم َغيٌْث، وَغاَث اهللُ البالَد  َغاثَهم اهللُ، وا

أنزَل بها الَغيَْث، منه احلديُث:  يَِغيثُها َغيْثاً اإذا ا

يثَِت  ف������ادُع اهلَل اإذا يَغيثُن������ا، بفتح الي������اء. وِغِ

ر�ُس، تُغاث َغيْثاً، فه������َي َمِغيثَة، وَمْغيُوثَة:  االأ

اأ�صابها الَغيُْث. وِغيَْث القوم: اأ�صابهم الَغيُْث. 

أب������و عمرو بِن  : اأخَرين ا
)33(

�صمع������ي قال االأ

مة يقوُل: قاتََل اهلل  العالِء قال: �صمْعُت ذا الرُّ

أََمَة بني ف������الٍن ما اأف�صَحها! قلُت لها: كيَف  ا

كاَن املط������ُر عنَدُكْم؟ فقال������ت: ِغثْنا ما �ِصئْنا، 

ويف حديِث ُرقيقة: اأال َفِغثتم ما �ِصئْتُم! ِغثتم، 

بك�������رش الَغْنِ ، اأي �ُصِقيتُم الَغيَث، وهَو املطَر، 

غاثة، مبعنى  وال�ص������وؤاُل منه: ِغثْنا، وم������ن االإ
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أَِغثْن������ا، واإذا بَنَيَت منه فعاًل ما�صياً  عانة: ا االإ

�صل  مل يُ�َصمَّ فاعلُ������ُه، قلت: ِغثْنا، بالك�رش، واالأ

ا  ُغِيثن������ا، فحذَفِت الياءُ، وُك�رِشَِت الغُن، ورمبَّ

َي ال�صحاُب والنباُت: َغيْثاً. �ُصمِّ

والَغيُْث الكالأ ينبُُت من ماِء ال�صماء. ويف 

ا هو ذباُب َغيٍْث، قاَل  حديث زكاِة الع�صِل: اإمنَّ

ثرِي: يعني النحَل، واأ�صاَفُه اإىل الَغيِْث،  ابُن االأ

زهاَر، وهما من توابِع  نه يطلُُب النباِت واالأ الأ

. وبئٌر ذاُت َغيٍِّث  الَغيِْث، وَغيٌْث ُمِغي������ٌث: عامٌّ

اأي ذاُت مادٍة، قال روؤبة:

نغرف من ذي َغيٍِّث ونُوؤزي

والَغيُِّث: عيل������ُم املاِء، وفر�������س ذو َغيٍِّث: 

 ، عل������ى الت�صبيِه، اإذا ج������اَءهُ عدوُّ بع������َد عدوٍّ

عمى: طلَب ال�صيَء، عن ُكراٍع، وهو  وَغيََّث االأ

بالبعن اأي�صاً، وهو ال�صحيح، قال ابن �صيَدهْ: 

أُرى العَن املهمل������َة ت�صحيفاً. وَغيٌِّث: رجل  وا

أو َغيٍِّث: حي. وبَن  م������ن َطيٍء. وبنو َغيْ������ٍث، ا

بَذِةِ مو�صٌع يعَرُف مُبغيِث  َمْعِدِن النَّق������ْرِة والرَّ

ماواَن، وماوؤه ِملْح.

وَمغيثَة: َرِكيٌَّة اأخ������رى، عذبُة املاِء، وهي 

اإح������دى َمناهِل الطريِق مما يل������ي القاِد�صيَة، 

أبو عمرٍو: أن�صَد ا وا

ْب�����َن م���ن م�������اواَن م�����اًء ُم������ّرًا، ِ ������رَ

ا �����َرَّ اأو   ، ِم���ْث���َل���ه  ُم���ِغ���ي���َث  َوِم�������ْن 

وكما نقَل ابُن منظ������وٍر يف املادِة ال�صابقِة 

�صمعيِّ  عن املحكِم فاأكرَث نراهُ هنا ينقُل عن االأ

و�صعراً للُمَخبَِّل ال�صع������ديِّ واأبي عمَر ليعمق 

معنى كلمِة »غيث«.

أمثلِة ترتيِب املادِة عنَد  هذان مثاالن من ا

ابِن منظ������وٍر، وهو يدلُّ وال �ص������كَّ على ُجْهٍد 

كبرٍي يقت�صي النظَر يف املراجِع اخلم�صِة التي 

نقَل عنْها، وتن�صيَق املنقوِل، وما هذا بال�صيِء 

أَمِن ابُن منظوٍر من  الي�صرِي. من اأجِل ذلَك مل يا

أُ هذِه املادةَ.  تكراٍر يُلحُظ يف يُ�رْشٍ ونحُن نقرا

أَمْن ِمْن اإ�صناد قوٍل اإىل غرِي قاِئلِه. كما ملْ يا

ولكنَّ هذه الهناِت اإذا قي�َصْت اإىل اجلهِد 

الكبرِي الذي ا�صطلَع بِه ابُن منظوٍر يف العمِل 

ال تعدُّ مما ي�صُن يف �صيٍء عمله.

ُه اال�صتق�صاَء  وابُن منظوٍر كما نرى كاَن همُّ

كرث ا�صتق�صاء،  فيعتمُد يف ذِلَك على املرجِع االأ

خُذ يف م������ادٍة عن مرجٍع  وهو ح������َن يكرثُ االأ

يغلُِّب طابَع هذا املرجِع على املادِة، فاإذا نقَل 

ع������ن املحكم فاأكرَث غلَّب طاب������َع املحَكِم، واإذا 

نقل عن التهذيِب فاأكرث غلََّب طابَع التهذيِب، 

وما نظنُّ املراجَع الثالثَة الباقيَة كاَن فيها ما 

يربو على ما يف املرجعِن ال�صابقِن، فيكوُن 

خرى طابٌع غال������ٌب. ولقد حرَك  له������ا هَي االأ

هذا العمُل رجاَل ع�������رِشِه لتقريِظِه. فريوي 
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لنا ال�صفديُّ يف كتابه اأعياِن الع�رِش فيقول: 

أثريُ الدين تقريطاً  أن�صدين �صيُخن������ا العالمُة ا ا

ِه:  أيتُُه بخطِّ لهذا الكتاِب ورا

اأجْلُت حلاِظى يف الريا�سِ الدماِئِث

ْهُت فكري يف فنوِن املباحِث ونزَّ

ُه و�ساهْدُت جمموعًا حوى العلَم كلَّ

ب��������اأوِل م���ك���ت���وٍب وث�������اٍن وث���ال���ٍث

لف�سائٍل جامٍع  من  ح�سَنُه  َفَيا 

باعث امل��ع��ارِف  نيِل  على  جليٍل 

فحاَز ل�ساُن العرِب اأجمَع فاغتدى

ن��ه��اي��َة م��رت��اٍد وم��ط��ل��ٍب وب��اح��ٍث

��ُه زه����رِىّ ري��ا���سُ ب��ه اأزه������َرْت ل����الأ

فاأنواُرها جتلو دياجي احلوادِث

ْت بِه للجوهريِّ �سحاُحُه و�سحَّ

فال ك�َر يعروها ول نقُد عابِث

ناِم ابُن �سيَدٍه و�سار بِه بين�س الأ

لعاِئِث َعْيٌث  فيِه  ما  فُمْحَكُمه 

را�سٌخ الف�سِل  �ساحِة  يف  قدْم  لُه 

بحادِث فيِه  لي�َس  قدمٌي  وجمٌد 

هذا عر�س موجز لكت������اِب ل�صاِن العرِب 

وموؤلفِه ابِن منظوٍر.

ولكْن يحقُّ لنا اأن نت�صاءَل ملاذا اأخَذ هذا 

الكتاُب كلَّ هذا االهتماِم من اللغويَن؟

لقد ذكْرنا نبذًة عن ميزات الكتاِب ولكن 

يَِجُب اأن نوؤكِّد على النقاِط التاليِة: 

َم يف  ا�صتط������اَع ابُن منظ������وٍر اأن يقدِّ  -1

كتاب������ِه »ل�صاِن الع������رِب« كتاباً �صه������َل التناوِل 

وا�ص������َح املعامِل وذِلَك راجٌع اإىل طريقِة تق�صيِم 

أبواٍب وف�صوٍل. الكتاب اإىل ا

أ ترتيب الكلمات ح�صب  اأخذ مببدا  -2

لف فالباء  بجدية امل�صتعملة حالياً اأي: االأ االأ

فالت������اء.. وذل������ك باإرجاع الكلم������ِة اإىل الفعل 

الثالث������ي جاع������اًل )الَم( الفع������ل اأي احلرَف 

خ������رَي من الفع������ل الثالثي ه������و املرجُع يف  االأ

ترتيِب الكلماِت.

جمَع يف كت������اٍب واحٍد م������ا �صمتُْه   -3

خم�صة كتٍب من اأمهاِت املعاجِم العربيِة.

َم عر�صاً �صاماًل كافياً وافياً لكلِّ  قدًّ  -4

مفردٍة ِمْن مفرداِت اللغِة.

أك������رث املعاجِم  يُعتَ������َر الكت������اُب من ا  -5

يِّ مفردٍة من املفرداِت. العربيِة �رشحاً الأ

حياِن ين�صُب تف�صرَي  يف كث������رٍي مَن االأ  -6

اأيِّ كلمٍة اإىل امل�صدِر الذي اأخَذ عنُه ويف هذا 

اأمانٌة علميٌة واإخالءٌ للم�صوؤوليِة.

آِن  آي������اِت القرا ا�صت�صه������َد بكثرٍي من ا  -7

حاديِث  ال�رشيفِة وال�صعراِء العرِب  الكرمِي واالأ

واِئل، مما اأعط������ى تف�صرَيهُ للمفرداِت قوًة  االأ

اأكر.

يعترُ »الل�صاُن« كتاباً غزيَر الفائدِة   -8
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اإذا م������ا ُقوِرَن باملعاجِم العربي������ِة التي �صبقتُْه 

وبع�ِس التي تلتُْه.

�صباِب التي  وال ب������دَّ لنا اأن نقَف عن������د االأ

دَعْت ِابَن منظوٍر لتاأليِف كتابِه »الل�صاِن«. اإنه 

، اأوالُهما ما وجَدهُ  يذكُر لَذلَك �صَببِْن هامْنِ

من »اأخط������اٍء« يف بع�ِس املراجِع التي در�َصها 

ثم اأخ������َذ عنْها، فاأراَد اأن يوؤلِّ������َف كتاباً بعيداً 

ع������ن اخلطاأ والت�صحي������ِف. ويف اعتقاِدي اأن 

أْن  أراَد ا اب������َن منظوٍر الذي اخت�رَش كتباً كثريًة ا

يخت�رشَ الكتَب الت������ي اعتمَد عليها يف و�صِع 

»الل�صاِن« فوجَدَه������ا ع�صيًة على االخت�صاِر، 

فعم������َد اإىل َجْمِعه������ا يف كتاٍب واح������ٍد ي�صمُّ 

خطاِء  أبعَد ما تكون عن االأ اأف�ص������َل ما فيها وا

أِيِه. التي ت�صَمنَتْها ح�صَب را

خُر الذي ي�صوُقُه ابُن منظوٍر  وال�صب������ُب االآ

لتاأليِف كتاِب������ِه هو »ما �صاهَدهُ يف ع�رِشِه من 

لواِن، حيُث �صاَر النطُق  ل�صنِة واالأ اختالِف االأ

بالعربَّيِة ِمَن املعاِيِب مع������دوداً.. وتفا�صُحوا 

يف غ������رِي اللغ������ِة العربيِة« ثمَّ مي�ص������ي ليقوَل 

أهلُُه بغرِي لُغِتِه  »فجَمْعُت هذا الكتاَب يف زمٍن ا

يفتخرون«.

ترى لو بُع������َث ابُن منظ������وٍر حياً يف هذِه 

أمُة العرِب،  ياِم و�صمَع اللغَة التي تتكلُم بها ا االأ

أنه �صيوؤلُف  ماذا ع�صاهُ كاَن فاعاًل؟؟ ال اأعتقُد ا

ا �صيم������وُت غّماً وهماً  ألََّف واإمنَّ كتابَ������ُه الذي ا

أو  وكمداً مما �صي�صم������ُع من رطَن بالفرن�صيِة ا

أو  أو العامي������ِة املمزوجة بالرتكيِة ا االنكليزيِة ا

الربريِة وغرِيها.

أنَُّه  وعلى كلِّ حاٍل.. فمن حظِّ ابن منظوٍر ا

عا�������سَ يف زماٍن غرِي زماِننا و�صمَع لغًة عربيًة 

َر حتى جاوَز  َن، وعمَّ غرَي التي نتكلُم به������ا االآ

ا قارئاً وكاتباً.  الثمان������َن، وكاَن يف حياِتِه كلهِّ

ولكنُه قب������َل اأن يخُرَج مَن الدني������ا خَرَج عنُْه 

أُ وال يكتُب  ب�������رشُهُ فعا�َس بقيَة ُعْم������ِره ال يقرا

ولكن يَ�ْصَم������ُع ويُ�ْصَمُع َعنُْه. وال ندري َكْم كاَن 

هذا العم������ُر الذي عا�َصُه �رشيراً ولكّنا نخالُُه 

غري قليٍل، فلقد ع������دهُ ال�صفديُّ مع العمياِن 

عياِن. بعد اأن ترَجَم لُه مَع االأ

عالم الوارد ذكرهم يف البحث: تراجم بع�س الأ

زهتتتري ال�سافعي )ن�سبة  زهتتتري )2�2 – 3�0 هتتتت(: هتتتو اأبتتتو من�سور حممد  بتتتن اأحمد الهتتتروي الأ الأ  -1

دب وعمدة الفقهتتتاء  يف تف�سري ما ي�سعب عليهم من  زهتتتر(. يعتتتترب اأحد اأئمة اللغة والأ اإىل جتتتده الأ

لفاظ اللغوية. ترك ثمانية ع�رص كتابًا يف اللغة والغريب والقراءات منها كتاب »علل القراءات«  الأ
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»وتف�سري �سعر اأبي متام« واأ�سهر كتبه »تهذيب اللغة«.

آدابها. ولد يف  ندل�سي. اإمام يف اللغتتتة العربية وا يتتتَده )�39-��4هت(: هو علي بتتتن ا�سماعيل الأ ابتتتن �سرِ  -2

ندل�ض ثم انتقل اإىل دانية حيث تويف فيها. له موؤلفات هامة يف اللغة ومفرداتها  مر�سية يف �رصق الأ

نيق«. عظم« و»الأ منها: »املخ�س�ض« وهو من اأثمن كنوز العربية و»املحكم« و»املحيط الأ

الع�سقالين: ابن حجر )��3-��2هت(: هو اأحمد بن علي بن حممد الكناين الع�سقالين املعروف بابن   -3

دب  حجتتتر، اأ�سلتتته من ع�سقالن بفل�سطتتتني ومولده ووفاته بالقاهتتترة. من اأئمة العلتتتم والتاريخ والأ

وال�سعتتتر عارفتتتًا باأيام املتقدمني واأخبتتتار املتاأخرين. ويّل ق�ساء م�رص عدة متتترات. من اأهم موؤلفاته: 

لباب يف  »التتتدرر الكامنتتتة يف اأعيتتتان املئتتتة الثامنة« و»املجمتتتع املوؤ�س�ض باملعجتتتم املفهر�ض« و»نزهتتتة الأ

لقاب«.. وغريها كثري. الأ

ابتتتن املقتتتري )��4هت- �43هت(: هو اأبو احل�سن علي بن اأبتتتي عبيد اهلل احل�سني بن علي بن من�سور بن   -4

مقتتتري البغتتتدادي،  نزيتتتل م�رص. حّدث يف بغتتتداد ودم�سق ويف احلرم، روى عنتتته اأئمة وحفاظ كثريون 

وكان كثري التالوة.

مرت�ستتتى بتتتن حامت )..-�34هتتتت(: املعروف بابن العفيتتتف، فا�سل م�رصي كتتتتب الكثري بخطه وجمع   -�

جماميع. اأ�سله من القد�ض، �سكنه ووفاته بالقاهرة.

ابن البيطار )�93–��4هت(: هو عبد اهلل بن اأحمد املالقي �سياء الدين ابن البيطار. ولد يف مالقة   -�

غريق والتتتروم، وا�ستقر يف م�رص وتويف يف دم�سق. يعترب ابن البيطار  ندل�تتتض، ورحتتتل اإىل بالد الإ يف الأ

دوية املفردة« و»ميزان الطبيب« ولكن اأهمها  اإمتتتام النباتيتتتني والع�سابني، له من الكتب »املغني يف الأ

غذية«. دوية والأ واأ�سهرها »اجلامع ملفردات الأ

ال�سفتتتدي �ستتتالح الديتتتن )��9-��4هتتتت(: هو خليل بن اأيبتتتك بن عبد اهلل ال�سفتتتدي. ولد يف �سفد   -�

بفل�سطتتتني ثتتتم �سافتتتر اإىل م�رص وحلب وتتتتوىل وكالة بيت املال بدم�سق. متتتوؤرخ واأديب، له زهاء مئتي 

م�سنتتتف من اأ�سهرها »الوايف بالوفيات« و»يف الرتاجم« و»نكتتتت الهميان« و»اأحلان ال�سواجع« و»اأعيان 

الع�رص«..وغريها.

ال�سيوطتتتي )�49 – 911 هت(:هتتتو اأبتتتو الف�ستتتل عبتتتد الرحمن بن اأبتتتي بكر بن حممتتتد ، جالل الدين   -�

ال�سيوطتتتي. ولتتتد بالقاهتتترة ، وا�ستغل بطلب العلتتتم يف وقت مبكر. وقيتتتل اإن م�سنفاته بلغت �ستمئة 

�سول  دب والأ م�سنتتتف يف علتتتوم متعددة كالتف�سري واحلديث والفقه والنحتتتو والبالغة والتاريخ والأ

�سباه  والت�ستتتوف وامل�سطلتتتح وغريها من العلوم، متتتن اأ�سهرها »الُدر املنثور يف التف�ستتتري باملاأثور« و»الأ
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والنظائر«.. وغريها.

تاج الدين ال�سبكي )�132هت-13�0هت(: فقيه �سافعي وموؤرخ، ولد يف �سبك بق�ساء املنوفية يف م�رص.   -9

رحل اإىل دم�سق ودر�ض على علمائها. له كثري من الكتب اأ�سهرها »طبقات ال�سافعية الكربى والو�سطى 

بهاج يف �رصح املنهاج« و»جمع اجلوامع«.. تويف يف دم�سق. وال�سغرى« و»الإ

10- الذهبي )��3-��4هت(: هو حممد بن اأحمد بن قامياز الذهبي من اأهايل ميافارقني. مولده ووفاته 

�سماء  �سالم« و»امل�ستبتتته يف الأ يف دم�ستتتق. متتتوؤرخ وعالمتتتة حمقق، موؤلفاتتتته تقارب املئة منهتتتا »دول الإ

عالم« و»الطب النبوي«.. عالم بوفيات الأ �سالم الكبري« و»الإ لقاب« و»تاريخ الإ ن�ستتتاب والُكنتتتى والأ والأ

وغريها. كما اخت�رص كثريًا من الكتب.

11- ابتتتن تغتتتري بتتتردي )�13-��4هت(: هو يو�ستتتف بن تغري بردي متتتن اأهل القاهرة مولتتتدًا ووفاة. موؤرخ 

وبحاثتتتة، �سنتتتف كتبًا نفي�سة منها: »النجتتتوم الزاهرة يف ملوك م�رص والقاهتتترة« و»نزهة الرائي« يف 

واخر«.. وغريها. وائل والأ التاريخ و»البحر والزاخر يف علم الأ

12- ختتتري الديتتتن الزركلي )1309هت-�139هتتتت(: هو خري الدين حممود بن حممد علتتتي بن فار�ض الزركلي 

الدم�سقتتتي، وال�سعتتتودي اجلن�سيتتتة وامل�رصي الوفاة. اأختتتذ العلم عن اأئمة دم�سق وبتتتريوت، األف كتاب 

عالم« الذي يعترب يف طليعة مو�سوعات الرتاجم. »الأ

13- التيفا�سي )��0هت-��1هت(: هو �سهاب الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن يو�سف التيفا�سي، ولد يف تيفا�ض 

يف تون�ض وتويف يف القاهرة، وهو اأديب و�ساعر وعامل معادن.

14- اجلوهتتتري ).. - 393هتتتت(: هتتتو ا�سماعيتتتل بتتتن حماد اجلوهتتتري من اأئمتتتة اللغويني. متتتن اأ�سهر كتبه 

»ال�سحتتتاح« ولتتته كتتتتاب يف »العرو�تتتض« ومقدمتتتة يف »النحتتتو«. اأ�سلتتته من فتتتاراب، �سافتتتر اإىل احلجاز 

وخرا�سان واأقام يف ني�سابور. اأول من حاول الطريان ومات يف �سبيل ذلك.

�1- ابن بري ) 499هت-��2هت(: هو عبد اهلل بن بري بن عبد اجلبار املقد�سي ثم امل�رصي، نحوي ع�رصه. 

من موؤلفاته: »جواب امل�سائل الع�رص« و»حوا�سي على ال�سحاح« و»غلط ال�سعفاء من الفقهاء« و»�رصح 

ي�ساح« و»حوا�سي على درة الغوا�ض للحريري«.. �سواهد الإ

�1- املقريتتتزي )���-��4هتتتت(: هو اأحمد بن علي بن عبد القادر، اأ�سله من بعلبك يف لبنان، عا�ض ومات 

يف القاهرة.

مامة. يعترب املقريزي موؤرخ الديار امل�رصية حيث ويل يف م�رص احل�سبة واخلطابة والإ

ثار« املعروف  يقتتتال اإن ت�سانيفتتته زادت على مئتني، من اأ�سهرهتتتا »املواعظ والعتبار بذكر اخلطتتتط والآ
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بخطتتتط املقريتتتزي ولتتته »ال�سلوك يف معرفة دول امللوك« و»تاريخ احلب�تتتض« و»اخلرب عن الب�رص« و»درر 

العقود الفريدة«.. وغريها كثري.

موي  �سفهاين« )2�4 – ��3هت(: هو علي بن احل�سني بن حممد بن اأحمد الأ �سبهاين »الأ �1- اأبو الفرج الأ

ثار واللغة واملغازي. ولد  ن�ساب وال�سري والآ عالم يف معرفة التاريخ والأ دب والأ القر�ستتتي. متتتن اأئمة الأ

يف اأ�سبهان ون�ساأ وتويف يف بغداد. 

ماء ال�سواعر« و»اأيام العرب« و»جمهرة الن�سب«..  غاين« و»مقاتل الطالبيني« و»الإ اأ�سهر كتبه »الأ

ن�ساري اأبتتتو ا�سحق احل�تتترصي من اأهل  �1- احل�تتترصي ).. 4�3هتتتت(: هتتتو اإبراهيتتتم بتتتن علي بتتتن متيتتتم الأ

لباب« و»امل�سون يف �تتترص الهوى املكنون«  داب وثمر الأ القتتتريوان. اأديتتتب وناقتتتد، له من الكتب »زهتتتر الآ

و»جمع اجلواهر يف امللح والنوادر«.. وله �سعر.

دب من  19- الثعالبي )3�0 – 429هت(: هو عبد امللك بن حممد بن من�سور الثعالبي، من اأئمة اللغة والأ

عجاز  اأهتتتل ني�سابتتتور. من كتبه»يتيمة الدهر« و»فقه اللغة« و»�سحر البالغتتتة« و»طبقات امللوك« و»الإ

دب« و»املت�سابه«.. يجاز« و»�رص الأ والإ

ن بن علي بن حممتتتد داوود التنوخي الب�رصي، اأبو  20- القا�ستتتي التنوختتتي ) �32 – 3�4 هتتتت(: هو املح�سِّ

علتتتي. ولتتتد ون�ساأ يف الب�رصة ثم يف بغتتتداد وتويف فيها. قا�سي وعامل واأديتتتب و�ساعر من كتبه: »جامع 

التواريخ امل�سمى ن�سوار املحا�رصة واأخبار املذاكرة«، و»الفرج بعد ال�سدة« و»ديوان �سعر«..

21- ابتتتن ع�ساكتتتر ) 499هت-��1هتتتت(: هو اأبو القا�سم علي بن احل�سن بتتتن هبة اهلل بن عبد اهلل بن احل�سني 

ثقة الدين بن ع�ساكر الدم�سقي املوؤرخ احلافظ الرحالة، له تاريخ دم�سق الكبري املعروف بتاريخ ابن 

طراف« و»تبني كذب املفرتي يف ما ن�سب اإىل اأبي  �رصاف على معرفة الأ ع�ساكتتتر وكتتتتب اأخرى منها »الإ

�سعري«. ولد وتويف يف دم�سق، ودفن يف مقربة باب ال�سغري. احل�سن الأ

22- ال�سمعاين )��0 – ��2 هت(: هو عبد الكرمي بن حممد بن من�سور اأبو �سعد ال�سمعاين املروزي الفقيه 

ن�ساب  ال�سافعتتتي املحتتتدث �سافتتتر  اإىل العراق واجلزيرة وال�ستتتام واأخذ  عن علمائها. متتتن موؤلفاته الأ

مايل.. تويف يف مرو. وتاريخ مرو وطراز الذهب يف اأدب الطلب، والأ

23- ابتتتن اجلتتتوزي )��0هت-��9هت(: هو اأبو الفرج عبد الرحمن بتتتن اأبي احل�سن علي بن حممد القر�سي 

يعود ن�سبه اإىل حممد بن اأبي بكر ال�سديق، فقيه حنبلي وحمدث وموؤرخ ومتكلم. له نحو ثالثمئة 

موؤلف يف العلوم والفنون والتف�سري واحلديث والتاريخ واللغة والطب. تويف يف بغداد.

24- ابن ب�سام )4�0-�42 هت(: هو اأبو احل�سن علي بن ب�سام ال�سنرتيني من اأهل �سنرتين يف الربتغال حاليًا 
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انتقتتتل اإىل قرطبتتتة بعتتتد �سقوط مدينته يف اأيتتتدي الفرجنة. �سنف كتابه »الذختتترية يف معرفة اأهل 

ندل�ض. دبية واحل�سارية لبالد الأ اجلزيرة« الذي يعترب من اأهم املراجع الأ

�2- اجلاحتتتظ ) 1�9هت-��2هتتتت(: اأبتتتو عثمان عمرو بتتتن بحر حمبوب الكناين اأديب عربتتتي من كبار اأئمة 

�سداد  دب يف الع�رص العبا�سي، ولد يف الب�رصة وتويف فيها. من كتبه: كتاب احليوان، البخالء، الأ الأ

واملت�سابهات، البيان والتبني.

ثري  ثتتتري اجلزري )���هت-�30هت(: هو عتتتز الدين اأبو احل�سن علي ال�سيبتتتاين املعروف بابن الأ �2- ابتتتن الأ

يوبي. كتتتتب الكامل يف التاريخ، وكتاب  اجلتتتزري. متتتوؤرخ عربي اإ�سالمتتتي كبري، عا�رص �سالح الدين الأ

ن�ساب. تابكية واأ�سد الغابة يف معرفة ال�سحابة واللباب يف تهذيب الأ التاريخ الباهر يف الدولة الأ

�2- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي )100هت-1�3هت(: هو اأبو عبد الرحمن اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

الب�تتترصي وهتتتو عربي من ُعمتتتان. وهو موؤ�س�ض علتتتم العرو�ض ومعلم �سيبويه ووا�ستتتع اأول معجم يف 

يقاع. اللغة العربية وهو العني، وله من الكتب كتاب العرو�ض وكتاب ال�سواهد وكتاب الإ

زدي الب�رصي،  �2- ابتتتن دريتتتد )233هت-321هتتتت(: هو اأبو بكر حممتتتد بن احل�سن بن دريتتتد بن عتاهيتتتة الأ

ماين،  عتتتامل و�ساعر واأديب، كان يقال عنه »ابتتتن دريد اأعلم ال�سعراء واأ�سعر العلماء«. من موؤلفاته: الأ

�رصبة، املق�سور واملمدود، تقومي الل�سان.. اجلمهرة يف اللغة، اأدب الكاتب، الأ

29- اأحمتتتد بتتتن فار�ض )329-�39هتتتت(: ابن زكريا القزويني التتترازي، اأبو احل�سني اأ�سلتتته من قزوين، رحل 

دب ومن اأعيان البيان. من كتبه: »مقايي�ض  اإىل همذان ثم اإىل الري وتويف فيها. من اأئمة اللغة والأ

لفاظ« و»فقه اللغتتتة« و»ال�ساحبي« يف علم اللغة  اللغتتتة« و»الف�سيتتتح« و»متام الف�سيتتتح« و»متخري الأ

العربية األفه لل�ساحب بن عباد..

30- البتتتريوين ) 3�2-440هتتتت(: حممتتتد بن اأحمد اأبتتتو الريحان البتتتريوين اخلوارزمي، فيل�ستتتوف وريا�سي 

ثار الباقيتتتة عن القرون  ومتتتوؤرخ، اطلتتتع علتتتى فل�سفتتتة اليونان والهنود و�سنتتتف كتبًا كثرية منهتتتا »الآ

اخلالية« و»ال�ستيعاب يف معرفة ال�سطرلب« و»اجلماهر يف معرفة اجلواهر« و»تاريخ الهند«..

31- احلتتترايل ).. ��3هتتتت(: هو علي بن اأحمد بن احل�سن احلرايل التجيبي من علماء املغرب، اأ�سله من 

آن  حرالة من اأعمال مر�سيه. ولد ون�ساأ يف مراك�ض وتويف يف حماه. من كتبه مفتاح املقفل لفهم القرا

املّنزل ، وتفهيم معاين احلروف وغريها.

ندل�سي املعروف  32- ابتتتن عربي )العربي ��0-��2هت(: هو حممتتتد بن علي بن حممد العربي الطائي الأ

كرب، فيل�سوف ومن اأئمتتتة املتفكرين يف كل علم. ولد يف  مبحيتتتي الديتتتن بن عربتتتي امللقب بال�سيخ الأ
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ندل�ض ثم انتقل اإىل ا�سبيلية، ثتتتم رحل اإىل بالد الروم والعراق واحلجاز وا�ستقر  مر�سيتتته يف بتتتالد الأ

اأختتتريًا يف دم�ستتتق وتويف فيها. يعترب قدوة القائلني بوحدة الوجود. متتتن اأهم ت�سانيفه: »الفتوحات 

املكية« و»خ�سو�ض احلكم« و»اإن�ساء الدوائر« و»منهاج الرتاجم«.. وغريها.

�سمعتتتي )122-�21هتتتت(: هو عبد امللك بن ُقَرْيب بن علي بتتتن اأ�سمع الباهلي املعروف باأبي �سعيد  33- الأ

�سمعتتتي راويتتتة العرب واأحد اأئمتتتة العلم باللغة وال�سعر والبلدان. مولتتتده ووفاته يف الب�رصة. من  الأ

�سداد« و»املرتادف« و»النبات وال�سجر«.. وغريها. ت�سانيفه: »الأ

 الو�سيعة: كبة الغزل. والو�سيع: َعَلم الثوب و�سقف البيت وعري�ض يبنى للرئي�ض يف املع�سكر ي�رصف 
 )v(

منه على ع�سكره. ل�سان العرب، جملد � ، �ض394 – �39.دار �سادر – بريوت.

التاريخ الهجري اإذا كان مفردًا فهو ي�سري اإىل تاريخ الوفاة.
 )vv(

الن�ستتتوار: متتتا تبقيه الدابة من العلف. فار�سي معّرب.  ل�سان العرب. املجلد اخلام�ض �ض 210. 
 )vvv(

دار �سادر – بريوت.

ط=9،   ح=،  ز=�،  و=�،  هتتت=�،  د=4،  ج=3،  ب=2،  اأ=1،  العربية:  بجدية  لالأ العددية  املكافئات 
 )vvvv(

ي=10، ك=20، ل=30، م=40، ن=�0، �ض=�0، ع=�0، ف=�0، �ض=90، ق=100، ر=200، �ض=300، ت=400، 

ث=�00، خ=�00، ذ=�00، �ض=�00، ظ=900، غ=1000
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عيان، حتقيق الدكتور اإح�سان  ابن خلكان، اأبي العبا�ض �سم�ض الدين بن اأحمد بن حممد: وفيات الأ  -1

عبا�ض، دار �سادر – بريوت.
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جملد.
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بريوت - لبنان.

حاجتتتي خليفتتتة: ك�ستتتف الظنتتتون عن اأ�سامي الكتتتتب والفنتتتون، دار اإحياء الرتاث العربتتتي – بريوت -   -4

لبنان.

عالم ، بريوت – لبنان ط3- 19�9. الزركلي، خري الدين: الأ  -�
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أ�ص������كال التعبري الفني وال�رشدي، يف جترب������ة القا�س زكريا تامر،  تنوعت ا

وتنوع������ت معه������ا طبيعة املنظ������ور ال�رشدي، ال������ذي يجري م������ن خالله تقدمي 

ح������داث، واملواقف املختلفة ل�صخ�صي������ات الق�صة. وقد عّر  ال�صخ�صيات واالأ

بداعية، يف البحث والتجريب  هذا التنوع ع������ن حيوية التجربة وهواج�صها االإ

أ�صكال ال�������رشد احلكائي، وتعميق عالقته  والتجدي������د، بهدف تاأ�صيل وتطوير ا

مع املرجعيات الثقافي������ة وال�رشدية، يف الرتاث العربي، وتوظيفها للتعبري عن 

التنا�ص الق�ص�صي يف ق�ص�ص زكريا تامر

ا�صتدعاء ال�صخ�صيات التاريخية والرتاثية

اأديب وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

ò

❁
مفيد جنم



التنا�س الق�ش�شي يف ق�ش�س زكريا تامر

123 العــــــدد 546 اآذار    2009

ن�صان، عر اإ�صفاء  ق�صايا الواقع واحلياة واالإ

�صفة املعا�رشة عليها،  

مما اأعط������ى لتلك التجرب������ة خ�صو�صية 

البح������ث والتجري������ب، خارج ح������دود الوعي 

اجلم������ايل والفكري ال�صائد، وك�صف عن ثراء 

التجربة، وتعدد اأمن������اط التعبري اال�صتعاري 

واملجازي والرمزي، التي تقدمها للتعبري عن 

ق�صاي������ا الواقع املف������ارق، وهزائمه ومظاهر 

العنف والرتدي وال�صياع فيه.

لقد عرت ه������ذه التجربة، عن �صواغلها 

الفنية والتعبريية، خللق ف�صاء �رشدي يلتقي 

فيه املوؤلف والق������ارئ معاً، وي�صكل جزءاً من 

الذاكرة الثقافية امل�صرتكة والوعي اجلمعي، 

مما ي�صاهم يف فهم دالالتها، وبالتايل حتقيق 

التفاعل بن التجرب������ة واملتلقي. وقد جتلى 

ذل������ك يف التنا�س مع املرجعي������ات التاريخية 

ال�صخ�صي������ات  ا�صتدع������اء  ع������ر  والرتاثي������ة 

التاريخي������ة والرتاثية، الت������ي ت�صتدعي معها 

الف�ص������اء الوج������داين والتخييلي اخلا�س بها 

يف الوجدان اجلمعي. اإن اأهمية هذا التنا�س 

ال������ذي ظهر مبكراً يف جتربة القا�س، مل يكن 

مرتبطاً بالوظيفة الداللي������ة التي يوؤديها يف 

ال�رشد احلكائ������ي، والتي ا�صتدعتها �رشورات 

التعبري، عن حالة ال�صعف والهزمية والقمع 

امل�صت�رشي������ة، يف الواقع املف������ارق وح�صب، بل 

ارتب������ط باجلانب اجلمايل، وتقنيات توظيفه 

م������ر الذي يجعل عالقة  يف بني������ة الق�صة، االأ

آل������ف، الت������ي جتم������ع ب������ن �صف������ات تلك  التا

ال�صخ�صيات القدمي������ة، وال�صفات املعا�رشة 

التي يتم اإ�صفاوؤها عليها، هو ال�صمة املميزة 

لتل������ك ال�صخ�صيات امل�صتدعاة، وهذا يجعلها 

)ال حتم������ل داللة ثابتة، تع������دُّ مرادفاً لها يف 

الوعي اجلمعي، حيث ميكن اأن ت�صبح �صفرة 

ح������رة متفاعل������ة، قابلة لتع������دد الداللة عند 

 �س8.
)1(

توظيفها فنياً

اإن اال�صتدعاء املكثف لتلك ال�صخ�صيات 

يف ال�������رشد احلكائي، يرتب������ط باملو�صوعات، 

والق�صايا التي حتاول جتربة الق�س اأن تعر 

عنها، وق������د عر هذا اال�صتدع������اء عن غنى 

التجربة، م������ن خالل تعدد �صي������غ ا�صتدعاء 

آليات������ه، اإذ �صكلت تلك  تلك ال�صخ�صي������ات وا

ال�صخ�صيات بوؤرة ال�رشد الق�ص�صي وحموره، 

وا�صتدع������ى وجودها وجوَد �صخ�صيات اأخرى 

ت�صكل حموراً م�صاعداً، على اأن تكون العالقة، 

ب������ن ال�صخ�صي������ة املحوري������ة، وال�صخ�صيات 

أو التخالف.  خرى قائمة، اإما على التوافق ا االأ

ومن املعروف اأن هذه ال�صخ�صيات التاريخية 

والرتاثي������ة، تن������درج يف اإط������ار ال�صخ�صيات 

املرجعية اخلارجية، التي )تعمل على تثبيت 

املرجع������ي باإحالتها على الن�س الكبري، الذي 
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يديولوجي������ا،  متثل������ه االأ

ت  مل�صتن�صخ������ا ا و

�س217.
 )2(

والثقافة(.

ا�صتدعاء  كان  واإذا 

ه������ذه ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 

الداللية  قيمته  ميتلك 

واجل��م��ال��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، 

م�����ن خ�������الل ت��ف��اع��ل��ه 

وان��دم��اج��ه ال��ك��ل��ي مع 

بنية ال�رشد الق�ص�صي، 

ت�صتدعي  ق��راءت��ه  ف��اإن 

تناوله يف جماع وحدته، 

م��ع��ن��اه يف  ويف دالل�����ة 

كوحدة  التجربة  اإط��ار 

ت��ق��وم على  م��ت��ك��ام��ل��ة، 

التفاعل بن م�صتوياتها 

امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة. وم�����ن 

هذا  وم�صتويات  آل��ي��ات  ا درا���ص��ة  قبل  امل��ه��م 

اال�صتدعاء، اأن ن�صري اإىل اأن هذا التنا�س مع 

متجيد  ع��ن  يعر  يكن  مل  امل��رج��ع��ي��ات،  تلك 

ل��ل��م��ا���ص��ي، ب��ق��در م���ا ي��ه��دف ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 

التحول املفارق، الذي اأ�صبح الواقع الراهن 

يك�صف عنها، ب�صورة �صارخة ومريعة، �صواء 

االجتماعي  أو  ا ال�صيا�صي،  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

وملا  الواقع.  يف  ال�صائدة  القيم  منظومة  أو  ا

كانت وظيفة ا�صتدعاء تلك ال�صخ�صيات يف 

اأعمال تامر قد ارتبط ب�صكل خا�س، بالقمع 

لفر�س  النا�س،  على  ال�صلطة  متار�صه  الذي 

�صطوتها ورعبها عليهم، وبتخليها عن دورها 

يف الدفاع عن م�صالح الوطن العامة حفاظاً 

على م�صاحلها اخلا�صة، فاإن ذلك قد ك�صف 

نف�صه  يفر�س  ال��ذي  �صا�س،  االأ الهاج�س  عن 

يجري  التي  وال�صعف  العجز  حالة  لف�صح 
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ال�صديد،  العنف  من خالل  عليها  التعوي�س 

التي  ال�صخ�صيات  تلك  على  متار�صه  ال��ذي 

يتم ا�صتدعاءها، نظراً لكون ظهورها يف�صح 

الرمزية  املعاين  خ��الل  من  امل��رتدي،  الواقع 

التي متثلها يف الوعي اجلمعي.

من هنا ف������اإن وجود ه������ذه ال�صخ�صيات 

املحوري يف الق�������س، ا�صتدعى على امل�صتوى 

خرى التي  التعبريي وجود ال�صخ�صي������ات االأ

أدواته يف الواقع، حيث  متثل رموز القم������ع وا

تك������ون العالقة ب������ن ال�صخ�صي������ة التاريخية 

املحورية، وتلك ال�صخ�صيات عالقة تعار�س 

و�رشاع، تنبع من التعار�س القائم بن الداللة 

أو الرتاثية يف  الرمزية لل�صخ�صية التاريخية ا

الوعي الثقايف اجلمعي، ورمزية الدور الذي 

متثله اأدوات القمع يف املجتمع، والتي تتحدد 

من. دوماً يف �صخ�صيات رجال ال�رشطة واالأ

ويف �ص������وء هذا البع������د الدرامي النا�صئ 

من ه������ذه العالق������ة والذي ي�ص������كل العن�رش 

املهيم������ن يف جتربة ال�������رشد، تظهر احلوافز 

الدينامية، التي تنتقل باحلكاية من م�صتوى 

الداللة الق������ارة، اإىل م�صت������وى اآخر خمتلف، 

يرتب������ط بالتحول الذي يط������راأ على مواقف 

تل������ك ال�صخ�صي������ات بفعل العن������ف ال�صديد، 

الذي ميار�س �صّدها من قبل اأدوات ال�صلطة 

القمعي������ة، ل�صلبها املعنى الرمزي الذي متثله 

من خالل هزميتها وا�صت�صالمها، و�صحقها.

يقابل هذه ال�صخ�صيات املتحولة ثبات يف 

دوار التي تقوم  ال�صفات التي تتميز بها، واالأ

بها ال�صخ�صيات املحورية امل�صاعدة يف ال�رشد 

احلكائي، اإذ حتمل مالمح �صخ�صية خارجية 

واحدة توحي بحقيقتها، وتدل على وظيفتها 

التي تقوم بها كاجلهامة والق�صوة، وال�صوارب 

ال�ص������وداء الكث������ة، بحي������ث ي�ص������ي مظهرها 

ال�صخ�صي اخلارجي بحقيقتها من الداخل. 

وتظه������ر ه������ذه العالق������ة ب������ن ال�صخ�صيات 

التاريخية، وال�صخ�صيات املعا�رشة يف الق�صة 

العالق������ة بن املا�صي واحلا�������رش، وما ميثله 

احلا�رش ممث������اًل ب�صلطة اال�صتبداد من عنف 

ي�صع������ى الغتيال قيم املا�ص������ي الوطنية التي 

تف�ص������ح �صعفها وعجزه������ا، وتهدد وجودها 

وم�صاحله������ا الت������ي تفر�صها عل������ى املجتمع 

بالقوة.

تنوعت ال�صخ�صيات التاريخية والرتاثية 

التي يجري ا�صتدعاءها يف ق�ص�س الكاتب، 

آليات ه������ذا اال�صتدعاء، ومتثل  وتتنوع معها ا

جمموعت������ه )ربي������ع يف الرم������اد 1963(، اأول 

عمل يظهر فيه تنا�������س التجربة مع التاريخ 

والرتاث ع������ر ا�صتخدام مفه������وم اال�صتدعاء 

أ�صكال التنا�س.  والتحويل ال������ذي يعد اأعمق ا

وىل  ويعك�س هذا اال�صتدعاء يف الق�ص�س االأ
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لل�صخ�صي������ات التاريخي������ة التي حتمل معاين 

رمزية كبرية على امل�صتوى الوطني يف الوعي 

اجلمع������ي والثقافة عن اخللفي������ة ال�صيا�صية 

التي جتع������ل اختيارات القا�������س ترتكز على 

ه������ذه ال�صخ�صيات التي ي�ص������كل ظهورها يف 

الع������امل الق�ص�ص������ي عالمة ناف������رة ومفارقة 

وغريبة تقابل بال�صخرية، واجلهل بحقيقتها 

وباالعتق������ال والعن������ف ال�صدي������د م������ن اأجل 

أنها تعر�س اأمن  اإخ�صاعها، وتدجينها بحجة ا

الوطن للخطر.

اإىل  امل�صتدع������اة  ال�صخ�صي������ات  تنتم������ي 

اأزمنة تاريخي������ة خمتلفة، واإن كان اأغلب تلك 

وىل تنتمي اإىل  عم������ال االأ ال�صخ�صيات يف االأ

ك������رث ح�صوراً يف  نها االأ الع�������رش احلديث، الأ

وع������ي املتلق������ي، ومتثل قيم������ة رمزية وطنية 

هامة، ي�صاهم ا�صتدعاءها يف حتقيق تفاعل 

أك������ر م������ن املتلقي يزي������د من قوت������ه حماولة  ا

حتطيم تل������ك املعاين الرمزي������ة الكبرية التي 

متثلها من خالل العنف ال�صديد الذي تتعر�س 

له. وتتمث������ل تلك ال�صخ�صي������ات يف )يو�صف 

العظمة- عمر املختار- �صليمان احللبي(. و 

أدواراً بطولية يف مقاومة  قد لعبت جميعها ا

امل�صتعمر والدفاع عن �رشف الوطن و�صيادته، 

وه������ي تنتمي اإىل الع�������رش احلديث، يف حن 

زمنة  تنوعت تلك ال�صخ�صي������ات وتعددت االأ

عمال التالية. وميكن  التي تنتمي اإليها يف االأ

اأن نوزع تلك ال�صخ�صي������ات على �صخ�صيات 

�صالمية اأمثال  احلكام وامللوك العربي������ة واالإ

خ�صي������دي-  )ه������ارون الر�صي������د- كاف������ور االأ

هوالك������و- تيمورلنك- جنكي������ز خان- جعفر 

الرمكي( وهي تنتم������ي اإىل ع�صور تاريخية 

خمتلف������ة. وهن������اك ال�صخ�صي������ات التي متثل 

�صلطة اال�صتعمار )اجلرنال كلير- نابليون(، 

أدبية )ابن املقفع- عمر اخليام-  و�صخ�صيات ا

أبو  أبو نوا�س- ا عنرتة العب�صي- ال�صنف������رى- ا

حي������ان التوحي������دي(، و�صخ�صي������ات حكائية 

)�صه������رزاد و�صهري������ار – جح������ا- ال�صندباد(، 

اأما ال�صخ�صيات الديني������ة فتمثلت فقط يف 

�صخ�صي������ة )نوح( وال�صخ�صي������ات العلمية يف 

)عبا�������س بن فرنا�������س( الذي يعت������ر اأول من 

حاول الطريان، وم������ن �صخ�صيات الفتوحات 

�صالمية كانت �صخ�صية )طارق بن زياد(. االإ

أراد تامر من خ������الل التنا�س مع  لق������د ا

التاريخ اأن يك�صف عن حالة الهزمية وال�صعف 

التي ميثلها الواقع، بع������د اأن تخلت ال�صلطة 

عن دورها الوطني، وان�صغلت باحلفاظ على 

وجوده������ا، فكان البد اأن تعم������ل على التنكر 

للما�صي ورموزه الوطنية، والعمل على حمو 

قيمته الرمزية واملعنوية من خالل �صلب تلك 

ال�صخ�صيات معاين البطولة والتحدي، التي 
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متثلها و�صحقها واإخ�صاعها مل�صيئتها بالعنف 

والق������وة، بهدف اإحداث قطيع������ة مع الثقافة 

والذاك������رة الوطنيتن يف الوقت الذي يحاول 

في������ه اأن يدلل على حالة القمع امل�صت�رشية يف 

موات  الواق������ع والتي تطال اجلمي������ع حتى االأ

يف قبورهم. اإن هذه ال�صخ�صيات التاريخية 

الوطنية التي ت�صتدعيها ق�ص�س تامر تعمل 

عل������ى تثبي������ت املرجعي من خ������الل احلفاظ 

أو املرجعية، وهو  على �صفاته������ا القدمي������ة، ا

ما حتاول ال�صخ�صي������ات امل�صتدعاة اأن توؤكد 

عليه عند التعريف بنف�صها، يف حن تقابلها 

ال�صخ�صيات املعا�رشة ممثل������ة برموز القمع 

بال�صخرية، اأو اجله������ل بحقيقتها ودالالتها. 

ويك�ص������ف تنا�������س التاآلف ال������ذي يجمع بن 

ال�صفات التاريخي������ة القدمية لل�صخ�صيات، 

و�صفات الواقع املعا�رش، الذي يحاول القا�س 

التعب������ري عنه، ع������ن العالق������ة االت�صالية بن 

املا�صي واحلا�رش، من جهة، ومن جهة اأخرى 

عن هواج�س التجربة وطبيعة الروؤية الفكرية 

التي يتم تقدمي تلك ال�صخ�صيات التاريخية 

املحددة من خاللها، وحتديد عالقة ال�رشاع 

التي ت�صم تلك العالقة.

ال�صخ�صيات  ا�صتدع������اء  آلي������ات  ا تنوعت 

التاريخي������ة، واإن كان������ت ق������د هيمن������ت على 

آلية اال�صتدعاء با�صم  وىل ا ق�ص�س اأعماله االأ

العلم، �صواء كان باال�صم ال�رشيح والكامل اأو 

بال�صفة، على اأن ا�صم ال�صخ�صية التاريخية 

امل�صتدعاة يف هذه الق�ص�س يكون يف الغالب 

ظاهراً يف عن������وان الق�صة كما نالحظ ذلك 

 التي 
)3(

يف جمموعة )ربيع يف الرماد 1963( 

ظهر فيها التنا�������س الظاهر يف ق�صتن من 

ق�ص�س املجموعة هم������ا )اجلرمية وجنكيز 

خان(. وكما هو وا�صح من العنوانن فاإن ا�صم 

وىل، وهو  ال�صخ�صية امل�صتدعاة يف الق�صة االأ

�صليم������ان احللبي الذي ق������ام بطعن اجلرنال 

االجنليزي كلير عندم������ا كان ممثاًل ل�صلطة 

االنتداب يف م�رش، ال يظهر يف عنوان الق�صة 

يف حن يظهر ا�صم ال�صخ�صية التاريخية يف 

الق�ص������ة الثانية. كذلك يظه������ر التباين بن 

ال�صخ�صيتن على م�صتوى الع�رش التاريخي، 

ال������ذي متثله كل منهم������ا، اإذ تنتمي �صخ�صية 

احللب������ي اإىل الع�������رش احلدي������ث، و�صخ�صية 

جنكيز خ������ان اإىل الع�رش الق������دمي. اأما على 

امل�صتوى الرمزي والداليل فاإن ال�صخ�صيتن 

حتم������الن داللت������ن متناق�صت������ن يف الوعي 

وىل ترمز للبطولة  اجلمع������ي، فال�صخ�صية االأ

ومقاومة املحتل، والثاني������ة ترمز لواحد من 

رموز الهمجية والقتل والتدمري التي عرفها 

التاريخ. لكن ا�صتدع������اء هاتن ال�صخ�صيتن 

با�صم العلم يف الق�صة ال يعتمد على مدلول 
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اال�ص������م املج������رد فقط )ولكن عل������ى وظيفته 

حرى عل������ى التفاعل  أو باالأ داخل ال�صي������اق، ا

الثنائ������ي بينهما وانعكا�س ه������ذا التفاعل يف 

 �س50.
)4(

ذهن املتلقي(

ي�صتخ������دم القا�س يف هات������ن الق�صتن 

التاريخي������ة  ال�صخ�صي������ات  ب������ن  املزاوج������ة 

القدمي������ة، وال�صخ�صي������ات احلديثة، للداللة 

على التوا�ص������ل واال�صتمرارية ب������ن املا�صي 

واحلا�رش. وتف�صح هذه العالقة يف مدلوالتها 

عن ال�رشاع والعنف، الذي طال كل �صيء يف 

وىل التي يفتتحها  احلي������اة، كما يف الق�صة االأ

القا�������س بو�صف �صخ�صي������ة البطل )�صليمان 

احللبي( وحركتها يف املكان الذي يوّلد عنده 

�صعوراً بالفرح وال�صعادة، يقطعه ظهور رجال 

يديولوجي يف  ال�رشط������ة. ويظه������ر البع������د االأ

ر�صم ال�صخ�صيات من خالل �صفات الثبات، 

من التي هي  التي متيز رجال ال�رشط������ة واالأ

�صخ�صي������ات معا�رشة، يف جميع حكاياته، يف 

حن اأن التحول والتبدل، يطال ال�صخ�صيات 

التاريخية. ويف هذه الق�صة كما يف الق�ص�س 

خ������رى، ي�صتدعي وج������ود �صخ�صية البطل  االأ

وجود �صخ�صيات فرعي������ة، يكتفي بت�صميتها 

باأ�صماء املهنة التي توحي بدورها، اأو مينحها 

�صود( يدل على طبيعة  ا�صماً رمزياً )الرجل االأ

�صود.  وظيفتها م������ن خالل رمزية الل������ون االأ

وقد ي�صميها ب�صفتها الت������ي ت�صري اإىل فعلها 

جرامي )الرجل اجل������الد( كما هو احلال  االإ

يف الق�صة ال�صابقة.

وي������رز التنا�س التاريخ������ي والثقايف، يف 

ب�صكل اأكر، اإذ 
 )5(

جمموعة )الرع������د 1970( 

يجري ا�صتدع������اء تلك ال�صخ�صيات املحورية 

أرب������ع ق�ص�س، ال يحم������ل عنوان اأي منها  يف ا

ذكراً ال�صم ال�صخ�صي������ة امل�صتدعاة، با�صتثناء 

ق�صة واحدة، حملت ذكر الواقعة التاريخية 

التي ارتبطت بال�صخ�صي������ة، واأ�صبحت تدل 

. ومن 
)6(

عليها، وهي )ال������ذي اأحرق ال�صفن(

املعروف اأن ه������ذه احلادثة، ارتبطت بالفاحت 

العربي طارق بن زياد بعد نزول جي�صه على 

خرى  ندل�س، يف حن اأن العناوين االأ اأر�س االأ

الت������ي تاألفت من كلمة واحدة فقط )اللحى- 

املتهم- الن�صي������ان( حملت معنى داللياً يحيل 

على مو�صوع احلكاي������ة، اأو �صفة لل�صخ�صية 

التاريخية من منظور ال�صلطة، ولي�س الراوي 

وىل يلعب التقدمي  يف احلكاية. يف الق�صة االأ

ال�������رشدي القائم على و�ص������ف �صورة املكان، 

والتبدل املفاجئ ال������ذي يطراأ على الطبيعة 

عن������د ظهور رجال ال�رشط������ة وجتمعهم حول 

رجل، مي�صي على الر�صيف �صيفاً هرماً، دوراً 

يف خل������ق اأفق التوقع والتمهي������د للحدث، اإذ 

تتحول اإىل عن�رش م�صارك يف احلدث، يزيد 
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من تاأثري الداللة يف املتلقي، لكننا ال نتعرف 

على ا�صم ال�صخ�صي������ة اإال من خالل احلوار 

الذي يدور بينه وبن رجال ال�رشطة، عندما 

ي�رشِّح با�صمه الكامل )طارق بن زياد(.

 ي�صتدعي فيها 
)7(

الق�صة الثانية )املتهم(

القا�������س �صخ�صي������ة ال�صاعر)عم������ر اخليام( 

باال�ص������م، ومنذ جملة اال�صتهالل نتعرف اإليه 

من خ������الل ال�رشطي، الذي يدخ������ل املقرة، 

أ بالنداء عليه اأما ال�صخ�صيات الفرعية  ويبدا

خرى، التي يرتبط وجودها بتنامي اأحداث  االأ

أ�صماء، وي�صار  الق�صة الدرام������ي، فتبقى بال ا

أو م������ن خالل عملها. ويعود  اإليها ب�صفتها، ا

 اإىل ا�صرتاتيجية 
)8(

تامر يف ق�صة )اللح������ى(

وىل، فيوظف عن�رش  الكتاب������ة يف الق�ص������ة االأ

يحاء  الطبيعة، يف العتب������ة ال�رشدية خللق االإ

املطل������وب، الذي يوؤثر يف اأفق التوقع، وهو ال 

ي�رشح با�صم ال�صخ�صية التاريخية امل�صتدعاة 

)جنكي������ز خ������ان(، اإال يف و�ص������ط الق�ص������ة. 

وعلى غ������رار الق�ص�������س ال�صابقة، الحت�رش 

خرى با�ص������م العلم. ويظهر  ال�صخ�صي������ات االأ

عندما 
 )9(

التجريد وا�صحاً يف ق�صة )الن�صيان(

ي�صتدع������ي �صخ�صيتي الق�صة باألقابها )امللك 

وامللكة( دون ا�صتخدام اال�صم، واللقب ال ي�صري 

اإىل �صخ�صية بعينها واإمنا يدل على ال�صلطة. 

وه������ذه الطريق������ة يف تق������دمي ال�صخ�صي������ات 

احلكائية، تت�صل بال�������رشد ال�صفاهي العربي 

أ�صماء  القدمي، الذي كان يبتعد عن ا�صتخدام ا

العلم عند ذكر �صخ�صيات احلكاية.

آلي������ة اال�صتدع������اء  ويرتاج������ع ا�صتخ������دام ا

با�ص������م العلم، يف جمموع������ة )دم�صق احلرائق 

 قيا�صاً مع عدد ق�ص�س املجموعة، 
)10(

)1973

اإذ ال يظه������ر اإال يف ث������الث ق�ص�������س، اثنتان 

ي�صتدع������ي فيهما �صخ�صيت������ن وطنيتن من 

الع�������رش احلديث )عمر املخت������ار( الذي قاد 

املقاوم������ة الوطني������ة الليبية �ص������د اال�صتعمار 

يطايل يف بالده، و)يو�صف العظمة( الذي  االإ

رف�������س اال�صت�صالم وخ������رج بقواته املحدودة 

ملالقاة القوات الفرن�صية الغازية، وا�صت�صهد 

يف املعركة. والق�ص������ة الثالثة ي�صتدعي فيها 

أدبي������ة، من الع�������رش القدمي، هي  �صخ�صي������ة ا

ال�صاعر )ال�صنفرى( اأحد ال�صعراء ال�صعاليك 

املعروف������ن. واإذا كان القا�������س ي�رشِّح با�صم 

وىل منذ جمل������ة اال�صتهالل،  ال�صخ�صي������ة االأ

الت������ي ت�صفه وهو يتدىل من حب������ل امل�صنقة، 

فاإن الق�صة الثانية تلجاأ يف التقدمي ال�رشدي 

اإىل حتديد املكان والزمان، وحتويل الطبيعة 

اإىل عن�������رش م�صارك يف احل������دث من خالل 

اللغة اال�صتعاري������ة. وال يظهر ا�صم �صخ�صية 

البطل اإال عندما ت�صتوقفه ال�رشطة، وت�صاأله 

عن ا�صمه. ويف كلتا الق�صتن كما يف الق�صة 
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الثالث������ة يتم ا�صتدع������اء ال�صخ�صي������ات با�صم 

العل������م، وحتمل �صخ�صي������ة ال�صنفرى �صفات 

قدمي������ة، واأخرى معا�رشة ت������دل على تنا�س 

التاآلف الذي يح������اول من خالله التعبري عن 

أم������ا يف الق�صتن  ق�صايا الواق������ع املعا�رش، ا

ال�صابقت������ن، فهناك ال�صخ�صي������ات املعا�رشة 

التي ميثلها رجال ال�رشطة، ويكون وجودهم 

مرتبطاً بوجهة نظر املوؤلف، وبالوظيفة التي 

تقوم بها عل������ى م�صتوى خلق البنية الدرامية 

ح������داث، وما ين�صاأ عنها من حتوالت على  لالأ

�صخ�صية البطل يف الق�صة.

ويختفي ا�صتدعاء ال�صخ�صيات التاريخية 

باال�صم يف جمموعة )النمور يف اليوم العا�رش 

 ليح������ل حمله اال�صتدعاء بال�صفة، 
)11(

)1978

ويتقل�������س ظه������ور هذا التنا�������س يف ق�ص�س 

املجموع������ة، فال يظه������ر اإال يف ق�صتن، هما 

)املل������ك و ما ح������دث يف املدين������ة التي كانت 

 )12(
ول )امللك(  نائمة(. ويك�ص������ف العنوان االأ

ال������ذي يتاألف م������ن كلمة واح������دة عن ظهور 

�صف������ة ال�صخ�صية يف العن������وان، على خالف 

العن������وان الثاين الذي ال يظه������ر فيه ما يدل 

على ال�صخ�صية امل�صتدع������اة. تتاألف الق�صة 

وىل م������ن جمموعة من احلكايات الق�صرية  االأ

التي متثل �صخ�صي������ة امللك حمورها، وكذلك 

مر يف الق�صة الثانية )ماحدث يف املدينة  االأ

 التي ت�صتدعى فيها 
)13(

التي كانت نائم������ة( 

�صخ�صي������ة املل������ك والرج������ل الع������امل. و تقدم 

هاتن ال�صخ�صيتن وال�صخ�صيات التاريخية 

دبي������ة يف اأعم������ال القا�������س م������ن خالل  واالأ

ال������راوي ال������ذي يتوىل مهمة ال�������رشد وتقدمي 

ال�صخ�صي������ات، فيكون ال�������رشد بالتايل حديثاً 

عن تلك ال�صخ�صيات.

التي 
 )14(

مع جمموع )نداء ن������وح 1994( 

�ص������درت اأكرث من عقد ون�ص������ف عن توقفه 

عن الن�رش، يظهر اال�صتخدام املكثف لتنا�س 

دبية،  ا�صتدعاء ال�صخ�صي������ات التاريخية واالأ

ويتمي������ز ه������ذا اال�صتدعاء بك������ون احلكايات 

التي يظهر فيها هي حديثاً عن ال�صخ�صيات 

امل�صتدعاة، وبقدر ما ي�صكل ذلك عالمة دالة، 

حتي������ل على داخل لغوي، ه������و احلكاية فاإنه 

يف نف�س الوقت يحيل على خارج غري لغوي، 

هو الع�رش التاريخ������ي الذي تنتمي اإليه تلك 

ال�صخ�صي������ة. على اأن اال�صتدعاء يكون دائماً 

أو  با�صم العلم الذي ي�صمل اال�صتدعاء باال�صم ا

وىل  أو الكنية. يف الق�صة االأ أو ال�صفة ا اللقب ا

ت�صتدعى 
 )15(

)عب������د اهلل بن املقفع الثال������ث(

�صخ�صي������ة )عب������د اهلل ابن املقف������ع(. يحمل 

العن������وان ا�ص������م ال�صخ�صية الت������ي جتمع بن 

وال�صخ�صية احلديثة  القدمي������ة،  ال�صخ�صية 

التي متثل ا�صتمراراً لل�صخ�صية القدمية من 
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خالل ال�صفة الت������ي ت�صاف اإىل اال�صم وهي 

الثالث. ونتعرف عل������ى ا�صم هذه ال�صخ�صية 

من خالل ا�صتج������واب ال�صخ�صية التاريخية 

التي يتم ا�صتدعاوؤها اأوالً يف احلكاية باال�صم، 

أب������ي جعفر املن�صور. ويتكرر  وهي �صخ�صية ا

ا�صتدعاء ال�صخ�صيات التاريخية با�صم العلم 

. رغم تنوع مهنة 
)16(

يف ق�ص������ة )عدام املوت(

أنها تنتمي اإىل ع�رش  تلك ال�صخ�صي������ات اإال ا

تاريخي واح������د، هو الع�رش العبا�صي، ويكون 

هذا التنوع يف ا�صتدعاء ال�صخ�صيات مرتبطاً 

باملنظور ال�������رشدي للكاتب، والطابع ال�صاخر 

ال������ذي يهيمن على لغة احلكاي������ة، واأحداثها 

ومواقف تلك ال�صخ�صيات الغريبة فيها.

1- ال�ستدعاء بال�سم:

اإن اال�صتدعاء باال�صم �صيظهر يف ق�ص�س 

اأخرى، ه������ي ق�ص�س )عنرتة النفطي- نبوءة 

خ�صيدي- يحكى ع������ن عبا�س بن  كاف������ور االإ

فرنا�������س- �صهري������ار و�صه������رزاد- يوم غ�صب 

جنكيز خان- حكايات جحا الدم�صقي(. يف 

الق�صة يحمل العنوان / اال�صم �صفات قدمية، 

واأخرى حديث������ة، تتجلى يف املركب الو�صفي 

للعن������وان، وم������ا يحمله من دالل������ة معا�رشة. 

و�صيك�ص������ف احلوار بن عن������رتة، وال�صخ�صية 

خرى الت������ي ارتبط با�صمه������ا يف احلكاية  االأ

الرتاثية، وهى عبل������ة عن ال�صفات املعا�رشة 

للواق������ع الذي تتح������دث عنه، بلغ������ة �صديدة 

ال�صخري������ة واملفارقة. وكما ه������و وا�صح فاإن 

القا�س ي�صتدعي م������ع ال�صخ�صية التاريخية 

بطل������ة الق�ص������ة، �صخ�صية ثاني������ة ارتبط بها 

مر على الق�صة الثانية،  ا�صمها، وينطب������ق االأ

التي ت�صتدعي احلكاية فيها �صخ�صية كافور 

خ�صي������دي حاكم م�رش، م������ن خالل ق�صته  االإ

املعروفة م������ع ال�صاعر املتنبي، حيث حتافظ 

هات������ان ال�صخ�صيتان على �صفاتهما القدمية 

ن  التي تعمل على تثبت املرجعي، لكنه يف االآ

ذات������ه، يح������اول اأن يقدم روؤي������ة جديدة لتلك 

احلكاية توحي بدالالت حول عالقة احلاكم 

دارة تلك العالقة. ول الإ باملثقف، وروؤية االأ

وي�ص������ري عن������وان )يحكى ع������ن عبا�س بن 

 اإىل الطاب������ع احلكائي للق�صة 
)17(

فرنا�������س(

التي تتوزع على عدد من احلكايات، والراوي 

ي�رشح با�ص������م ال�صخ�صية من������ذ البداية، اأما 

ق�صة �صهري������ار و�صه������رزاد فاحلكايات التي 

ارتبط������ت با�صميهم������ا يف الذاك������رة الثقافية 

للمتلقي، فتجعل الكاتب ي�صتدعيهما معاً اإال 

أنه يعمد اإىل تقدمي ا�صم �صهريار للداللة على  ا

التغري الذي يطراأ على احلكاية، حيث يتبادل 

مع �صهرزاد دور الراوي الذي كانت تقوم به، 

يف حن تاأخذ هي دور احلاكم. وجتمع هذه 

ال�صخ�صيات بن ال�صفات القدمية و�صفات 
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وىل حتمل  الواق������ع املعا�رش، ففي احلكاية االأ

ال�صخ�صيتان �صفة امللك وامللكة، ويف احلكاية 

الثانية يتح������ول �صهري������ار اإىل ما�صح اأحذية، 

يع�صق مباريات كرة القدم. وال تختلف ق�صة 

 التي يظهر 
)18(

)يوم غ�ص������ب جنكيز خ������ان(

فيها ا�صم ال�صخ�صي������ة التاريخية يف العنوان 

خ������رى، اإذ ي�صتدعي مع  ع������ن الق�ص�������س االأ

تل������ك ال�صخ�صية، �صخ�صي������ة اأخرى تالزمه، 

ي�صتح�رشه������ا ب�صفته������ا )الوزير(. ويف ق�صة 

اأخرى ي�صتدعي �صخ�صيتي الق�صة ب�صفتهما 

املل������ك والوزير يف جمموعة م������ن احلكايات، 

يقدمهم������ا ال������راوي بلقبهم������ا يف افتتاحي������ة 

ال�������رشد. وحتمل �صخ�صية جح������ا امل�صتدعاة 

معنى مكاني������اً ي�صري اإليه العن������وان، والق�صة 

تتاألف من جمموعة من احلكايات، ي�صتدعي 

أي�صاً. فيها �صخ�صية امللك ب�صفتها ا

2- ال�ستدعاء بال�سفة :

�صماء  وال تختلف ا�صرتاتيجية ا�صتدعاء االأ

التاريخي������ة والرتاثي������ة يف الق�ص�س التي ال 

يظهر فيها ا�ص������م ال�صخ�صية يف العنوان عن 

الق�ص�س، الت������ي يظهر فيها ا�صم ال�صخ�صية 

ن ا�صتدعاء ال�صخ�صيات با�صم  يف العنوان، الأ

أ�صمائها يف العنوان،  العلم، ال ي�صتلزم ظهور ا

أو ب�صفتها،  وهي ميكن اأن ت�صتدعى با�صمها، ا

كم������ا جند ذل������ك يف ق�ص�������س )الكلب- اآخر 

املرافئ- بريوت- اجلال�������س والواقف( التي 

وىل ال�صخ�صي������ة ب�صفته������ا  ي�صتدع������ي يف االأ

خرية با�صمها  )امللك(، ويف الثانية والثالثة واالأ

)ال�صندباد- هوالكو- ال�صنفرى(. وتنفرد تلك 

ال�صخ�صيات بكونه������ا ال�صخ�صيات الوحيدة، 

الت������ي تظهر يف تلك الق�ص�س. وعلى خالف 

ذلك ي�صتدعي وج������ود ال�صخ�صية التاريخية 

أو الرتاثي������ة يف الق�ص������ة وج������ود �صخ�صي������ة  ا

ن وجودها يرتبط معها  اأخرى معها، اإم������ا الأ

يف الواقع������ة التاريخية، الت������ي تعيد احلكاية 

توظيفها للتعبري عن ق�صايا معا�رشة، كما يف 

، التي ي�صتدعي 
)19(

ق�صة )من قتل اجلرنال(

ال�صخ�صيت������ن با�صمهم������ا )�صليم������ان احللبي 

ن ال�صريورة احلكائية  أو الأ واجل������رنال كلير(، ا

يف الق�ص������ة ت�صتدعي وجودهم������ا، ويف هذه 

الق�ص�س ي�صتدع������ي ال�صخ�صيات التاريخية 

ب�صفاته������ا )امللك والوزير( يف ق�صة )جرمية 

، وال�صلطان ورئي�س الوزراء يف ق�صة 
)20(

املاء(

.
)21(

لف اإىل الياء( )من االأ

ال�صخ�صية  ا�صتدعاء  ا�صرتاتيجية  وتتاأكد 

التاريخي������ة والرتاثية با�صم العل������م، بنوعيها 

بال�صفة  باال�صم، واال�صتدع������اء  اال�صتدع������اء 

 .
)22(

)1998 )�صن�صح������ك  جمموع������ة  يف 

ويلعب العن������وان دوراً مهم������اً يف حتديد نوع 

اال�صتدعاء ه������ذا. ففي الق�ص�������س التي مت 
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فيها ا�صتدع������اء تلك ال�صخ�صي������ات باال�صم، 

جند اأن ا�صم ال�صخ�صية يظهر يف العنوان يف 

الوقت الذي يغيب ه������ذا اال�صم عن العنوان 

يف الق�ص�������س، التي يك������ون اال�صتدعاء فيها 

بال�صفة.تت�صم������ن الق�ص�������س الت������ي يجري 

فيه������ا ا�صتدعاء ال�صخ�صيات باال�صم، تقدمياً 

لتلك ال�صخ�صي������ات با�صمها من قبل الراوي 

يف بداي������ة الق�صة،كم������ا يف ق�ص������ة )حمل������ة 

 الت������ي يقدم الراوي 
)23(

نابلي������ون الدم�صقي(

فيها �صخ�صية نابلي������ون با�صمها يف التقدمي 

مر يف ق�صة  ال�رشدي للحكاية. وال يختلف االأ

 الت������ي ياأخذ ال�رشد 
)24(

)اأح������الم اأبي نوا�س( 

فيها منحى اآخر، اإذ تتوىل ال�صخ�صية نف�صها 

َ ما مييزها،  مهمة ال�������رشد يف احلكاية، ولعلَّ

آل������ف الذي يظهر يف ال�صفات  هو تنا�س التا

املعا�������رشة التي تظه������ر فيه������ا �صخ�صية اأبي 

نوا�س، من خ������الل ال�صفات املعا�رشة للواقع 

ال������ذي تتحدث عنه وهو م������ا ي�صهم يف خلق 

عن�رش الغراب������ة واملفارقة عند القارئ الذي 

يحتفظ لتلك ال�صخ�صي������ة ب�صفات خمتلفة، 

ويوؤدي اإىل جعل ال�صخ�صية احلكائية، حتمل 

ق يف داللة الواقع القائم،  طابع������اً �صاخراً يعمِّ

وما يطرحه من غرابة وتناق�س على م�صتوى 

التفكري وال�صلوك.

وحتم������ل �صخ�صية نابلي������ون )امل�صتدعاة( 

أخ������رى تخييلية، ا�صتدعتها  �صفاتاً قدمية، وا

بنية احلكاية ال�صاخرة، التي تندرج دالالتها، 

يف اإط������ار ما يع������رف بتجني�������س العالقة بن 

ال�رشق والغرب، حيث يتحول الفعل اجلن�صي، 

اإىل عن�������رش ب������ارز يف تلك العالق������ة، يحاول 

القا�������س اأن ي�صخ������ر منه يف ه������ذه احلكاية. 

وترز �صخ�صية ال�صيخ الذي ي�صنع املعجزات، 

وا�صتعانة نابليون به ك������ي ي�صتعيد ثقته بقوة 

جي�صه على احتالل العامل، لتدل على عن�رش 

املفارقة الغريبة، التي ميثلها الواقع على قوة 

الفحولة.

وتنفرد ق�صة واح������دة هي ق�صة )الوايل 

التاريخية  ال�صخ�صية  با�صتدعاء 
 )25(

بدي( االأ

بال�صف������ة، الت������ي حتمله������ا، وحتم������ل تل������ك 

ال�صخ�صية �صفاتاً قدمية، اإىل جانب ال�صفات 

املعا�������رشة للواقع، الذي تع������ر عنه، وحتاول 

ال�صخرية م������ن بع�س الع������ادات االجتماعية 

في������ه، ومن النظام اال�صتب������دادي القائم على 

التجوي������ع من اأج������ل اال�صتم������رار يف اإخ�صاع 

النا�س ل�صلطته������ا. باملقابل ال حتمل عناوين 

أية اإ�صارة اإىل ال�صخ�صيات  خرى ا الق�ص�س االأ

امل�صتدعاة، لكونها تقوم يف بنيتها على ت�صكيل 

دالل������ة حمورية، ت�صتغ������رق احلكاية، كما هي 

احلكاية ت�صتغرقه. وملا كانت هذه احلكايات 

التت�صمن ا�صتدع������اء لل�صخ�صية با�صمها، بل 
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بال�صف������ة التي ه������ي عليها كاملل������ك والوزير 

واخلليف������ة، فاإنها حتمل دالل������ة عامة، ترمز 

بها اإىل ال�صلطة، ويكون ا�صتدعاوؤها ب�صفتها 

القدمية، يف حن يحم������ل الواقع الذي تعر 

عن������ه �صفات حديثة، ا�صتمراراً ملفهوم تنا�س 

آل������ف ال������ذي ي�صتخدم������ه القا�س يف هذا  التا

الن������وع من الق�ص�س التي حت������اول اأن ت�صخر 

من الواقع، وترز عن�������رش املفارقة والغرابة 

الذي يك�صف عنه من خالل �صلوك ومواقف 

تل������ك ال�صخ�صي������ات. وال ي�ص������رتط ا�صتدعاء 

ال�صخ�صي������ة القدمية با�ص������م العلم اأن يحمل 

عن������وان احلكاية ا�ص������م ال�صخ�صي������ة. وتقدم 

ال�صخ�صية امل�صتدعاة 
 )26(

ق�ص������ة )اله�صي������م( 

أ�صم������اء بع�س  با�صمه������ا املركب عل������ى غرار ا

اخللفاء العبا�صين )امل�صتغيث باهلل(، ويحمل 

هذا اال�ص������م املركب لل�صخ�صية داللة، توحي 

بال�صعف والعج������ز كما تك�صف بنية احلكاية 

عن ذلك. وتقدم ق�صة )لي�س لنا اإال ال�صكوى 

 ال�صخ�صية امل�صتدعاة ب�صفتها 
)27(

وال�ص������ر(

أت������ي هذا اال�صتدعاء يف  )اأمري املوؤمنن(. ويا

آل������ف الذي يظهر يف �صفات  اإطار تنا�س التا

ال�صخ�صي������ة القدمية، وال�صف������ات املعا�رشة 

للواق������ع ال������ذي تطرح������ه وت�صخر من������ه بلغة 

�صح������اك منه،  توظ������ف عن�������رش املفارقة لالإ

وتعري������ة التناق�������س والغراب������ة و اجلهل، اإذ 

يعلن النا�س عن فرحه������م عندما ياأمر امللك 

نهم عندئ������ذ �صوف يوفر  بقط������ع روؤوؤ�صهم، الأ

عليهم اأجور احلالقة، التي كانوا يدفعونها، 

أ�صنانهم املنخورة. ويريحهم من وجع ا

وتاأتي ا�صرتاتيجية اإغفال ا�صم ال�صخ�صية 

التاريخية والرتاثي������ة امل�صتدعاة من العنوان، 

مرتبطة بقيام الكاتب بتقدمي روؤية بانورامية 

م������ن خالل عدد من احلكاي������ات التي تتاألف 

منها الق�صة، حيث ال تظهر تلك ال�صخ�صية، 

اإال يف حكاية واحدة من تلك احلكايات، يظهر 

يف عنوانه������ا الفرعي ا�ص������م العلم لل�صخ�صية 

التي تقدم ب�صفته������ا، كما يف ق�صة )�صمو�س 

الت������ي ي�صتدعي فيها امللك املفتي 
 )28(

املفتي(

لكي يع�������سَّ النا�س. وفيها يزاوج بن القدمي 

واحلدي������ث يف مفه������وم ال�صلط������ة يف ال�رشق، 

لتوظف الدي������ن خلدمة م�صلحته������ا. وتاأتي 

خرى )لك ما �صئت( التي ت�صتدعى  الق�صة االأ

فيها ال�صخ�صية التاريخية ب�صفتها )امللك(، 

عالم يف الواقع املعا�رش  لت�صخر من وظيفة االإ

املحك������وم ب�صلط������ة اال�صتب������داد، التي حتول 

أداة ت�صلي������ل وتزييف للحقائق  ع������الم اإىل ا االإ

 )29(
واملجتمع. ويف ق�صة )�صجر ال�صحارى( 

ال يحمل العنوان ا�صم ال�صخ�صية امل�صتدعاة، 

يف ح������ن اأن ت�������رشح احلكاي������ة الفرعية من 

حكايات الق�صة با�صم ال�صخ�صية اأبي حيان 
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التوحيدي يف جملة اال�صتهالل، وهي جتمع 

يف بني������ة احلكاي������ة بن �صف������ات ال�صخ�صية 

القدمي������ة والداللة احلديث������ة، التي حتملها 

أبو حيان  يف احلكاية اجلدي������دة التي ي�صبح ا

فيها قائداً جلي�س ياأمره باحتالل كل مدائن 

العامل.

آلي������ات ا�صتدع������اء  يرتاج������ع ا�صتخ������دام ا

جمموع������ة  يف  التاريخي������ة  ال�صخ�صي������ات 

أنه������ا ال  اإىل درج������ة ا
 )30(

)احل�������رشم 2000( 

تظه������ر، اإال يف حكاية �صغ������رية، توؤلف جزءاً 

من عدد م������ن احلكايات الت������ي تتاألف منها 

الق�ص������ة، كما يف احلكاية التي حملت عنوان 

. ي�صتدعي فيها القا�س 
)31(

)الطائر االأخ�رش(

�صخ�صية اأبي حي������ان التوحيدي مرة اأخرى، 

أ هذه احلكاية م������ن احلدث الذي يدل  وتبدا

على ال�صفات القدمية لل�صخ�صية، واملتمثل 

يف قيامه باإحراق كلمات كتبه، لكن التحوالت 

أ عل������ى تل������ك ال�صخ�صي������ة، بعد  الت������ي تطرا

اإح�صا�صها باجلوع، تعر عن �صفات معا�رشة 

للعامل، الغارق يف �رشاعاته وحروبه، وملعاناة 

الكاتب يف الوقت الذي يفتك اجلوع بالنا�س 

حت������ى جند احلكاية يف نهايته������ا، تقدم روؤية 

مت�صائم������ة ال ت�صري في������ه اإىل خال�س قريب، 

ينق������ذ العامل مما هو غارق في������ه، فاحلمامة 

الت������ي يطلقه������ا ركاب ال�صفينة تع������ود حاملة 

غ�صنا اأخ�رش يقط������ر دماً اأحمر. هنا يظهر 

التنا�س الذي تقيمه هذه احلكاية مع حكاية 

أي�ص������اً. ويبقى التنا�س  الطوف������ان التوراتية ا

التاريخي والديني يف جمموعة )تك�صري ركب 

يف ح������دود حكاية واحدة، حتمل 
 )32(

)2003

الرق������م )55(، جلاأ يف ه������ذه املجموعة، اإىل 

ا�صتبدال العنون������ة بالرتقيم، مما �صكل خرقاً 

أ العنونة. يف هذه الق�صة. ملبدا

ي�صتدع������ي القا�س ال�صخ�صية التاريخية، 

بالعب������ارة التي ت�ص������ري اإىل �صفتها، وارتبطت 

بها)حفظه اهلل( بدالً من ا�صمها. وياأتي هذا 

اال�صتدع������اء يف �صياق دع������اء يطلقه الراوي، 

املجه������ول اال�صم يف احلكاية، يعر من خالله 

عن تاآلف ال�صفات القدمية ل�صخ�صية احلاكم 

يف وعي النا�س، مع ال�صفات املعا�رشة للواقع، 

كما يتجلى يف معاناة النا�س االجتماعية عر 

دعاء الراوي ال������ذي يت�صم بالتقريرية ويخلو 

يحاء. من االإ

اأ�سكال التنا�ض ال�سعري- اأحمد جماهد- الهيئة امل�رصية للكتاب- القاهرة �199.  -1

اأ�سكال التنا�ض ال�سعري- اأحمد جماهد- املرجع ال�سابق.  -2
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أو املُ�صتَِمرِّ ِمن������ُه، َمْن يُواليها  ِل������ُكلِّ دولٍة يف التَّاري������ِخ ؛ َقدمِيِه وحديِث������ِه، ا

َيُِّده������ا، وَمْن يَِقُف ِمنْه�ا يف زاويِة املُعاَر�َصِة واملُن������اوءِة. وهذا القانُوُن ع�امٌّ 
ويُوؤ

مِثلُة على ذلَك كثرَيةٌ  لطاِت... واالأ يَنْ�َصِحُب على ُكلِّ الدوِل واحُلكوم������اِت وال�صُّ

ُعوِب.  مَمِ وال�صُّ أمِثلًة يف جميِع االأُ ُ املُتَتَبُِّع لَها ا
أ َدةٌ ال َح�رَش لَها، يَقرا ُمتَعدِّ

عوَب العرِبيََّة –  نَّ ال�صُّ
أ ������ِة ا وروبيَِّة الَغربيَّ

أنْ�صاِر الثَّق�اَفِة االأ ويَزُعُم بَع�������سُ ا

موي �شوت املعار�شة يف ال�شعر الأ

باحث يف الرتاث العربي )فل�سطني(.

العمل الفني: الفنان دلدار فلمز

❁

ò

❁
ح�سن مو�سى النمريي
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ر�ِس- غاِلًبا ما كاَن  ُمنَْفردًة عن ُكلِّ �ُصعوِب االأ

الطُن الذيَن َحكموه�ا  اُم وال�صَّ يَ�ُصوُقها احُلكَّ

ع�اِء  ها-يَ�ُصوقونَها �َصوَق الرِّ – ِمنْها وِم������ْن َغرْيِ

������ُة  ُع������وُب العربيَّ ِلُقطعاِنه������ا، وتَتَهاَف������ُت ال�صُّ

يَِّدًة  َ
اِمها، ُموؤ �صالِميَُّة ُمنَْدِفَعًة َخل������َف ُحكَّ واالإ

ي������ِل اجلارِف يف الوادي  ُمواِلَي������ًة، انِْدفاَع ال�صَّ

املُنْح������ِدِر الَف�صيح. وه������ذا واهلِل َزعٌم كاِذٌب 

������ُة خُمتلفٌة عن  عوُب العربيَّ ف�اِجٌر، َف������ال ال�صُّ

نْيا، وال للذيَن َحَكُموها  غرِيها ِمن �ُصعوِب الدُّ

َو�صٌع خ�ا�سٌّ ِبِهم، ُمغ�اِيٌر مِلَْن َحولَُهم ِمْن  بَني 

أمِثلًَة  َفحاِت التَّالياِت ا ، و�صرَنَى ف�ي ال�صَّ الَب�رَشِ

أ�صك�االً بَيِّنَ������ًة ِمْن املَواِقِف،  َح������ًة بارَزًة، وا وا�صِ

عِب  أبن�اِء ال�صَّ أف������راٌد عاديُّ�وَن ِمْن ا يَقُف فيه�ا ا

اِمِهْم، يُخ�الُفونَهم  �ْصالِميِّ ِبَوْجِه ُحكَّ الَعرب�يِّ االإ

أِي ويُقاِرعونَهم يف احُلَجِج، يف َع�رْشِ  ا يف ال������رَّ

ميََّة الذي اتََّخذن������اهُ َميْداًنا ِلِدرا�َصِتنا، 
أ بَن������ي ا

آَخرون.  َذى والِعقاُب، و�َصِلَم ا ن�اَل بَع�َصهم االأ

مويوَن ُحكَم اخِلالَفِة الذي كاَن   نََق������َل االأ

َمبِْنيًّا عل������ى التَّ�صاُوِر والتَّواُفِق والَبيَعِة املَبِْنيَِّة 

ًكا  كرَثِ مَتَ�صُّ قَدِر، واالأ ف�َصِل واالأ على اخِتي�اِر االأ

�صالِم�يِّ  احَلنيِف وَقواِنيِنِه،  يِن االإ ِبَقواِعِد الدِّ

�َصدِّ ِحر�ًصا عل�ى االْقِت������داِء ِب�صرَيِة النَِّبيِّ  واالأَ

�صلى اهللُ عليِْه و�صلم ، واحِلف�اِظ على تُراِثِه، 

ميََّة 
أ واال�ْصِتعانَِة مِبَ�صاهرِي �َصحابَِتِه... نَقَل بَنو ا

أر�َصى َقواِعَدهُ  �صلوَب يف احُلكِم الذي ا هذا االأُ

ا�صديَن، نََقلوهُ اإىل ُحْكٍم  أربََعٌة ِمن اخُللفاِء الرَّ ا

، ما َعَرَفُه العرُب املُ�صِلموَن اإالَّ يف  آيِلٍّ وراِث������يٍّ ا

جاِهِليَِّتِهم، يف ُقراُهم وبَواديِهم، حيُث تَنْتِقُل 

أكَرِ اأوالِد َزعيِمها الذي  َزع�اَم������ُة القبيلِة اإىل ا

َهلَك، انِْتقاالً هادًئ������ا �َصِل�ًصا، ال يُْعرَتَ�ُس عليِْه 

اإال يف الَقليِل النَّاِدر. 

ِل  وَّ
أ   وِم������ن اأجِل ذلَك انَْق�َصَم املُجتََمُع يف ا

يُِّد  َ
موّي اإىل ِفئَتَْنِ بارَزتَْنِ ؛ ِفئَة تُوؤ الَعه������ِد االأ

احلاِكَم وتُواليِه وتُ�صاِنُدهُ، ِدفاًعا َعن َمناِفِعها 

وَفوائِدها وَمطاِمِعها، وما جَتنيِه ِمْن َخرْياٍت 

نَّها تابََع������ِت ال�حاِكَم، وعاونَتْ������ُه و�صانََدتْ�ُه،  الأَ

ْت َخلَف������ُه، واأغراها احلاكُم واأعوانُُه  وا�ْصَطفَّ

وُم�صاِع������ُدوهُ  ِبدناِنرِيِهم وَدراِهِمِهم وِهب�اِتِهم 

ِب والَوظائِف والوالياِت ِحيًنا  حيًنا، وِباملَنا�صِ

اَط������ِة الَف�صفا�َصِة التي  آَخ������َر، وِبالُوُعوِد املَطَّ ا

ىلء.  تُطِمُعهم ِبالَغِد املُ�رِشِق، واملُ�صتَقَبِل املُتاَلأ

وِفئ������ة ُمعاِر�َص������ة ا�ْصتَيَقَظ������ْت عل������ى ِحرماِن 
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نيا،  يِّ �صيٍء ِمن َمن�اِفِع الدُّ
لطاِن لَها ِمن اأ ال�صُّ

نَّه������ا تََكلََّمْت مِب������ا ال يُر�صي  وما ذل������َك اإالَّ الأَ

َكها مِبَبادِئه�ا وَعقيَدِتها،  نَّ مَتَ�صُّ
أو الأ احلاِكَم، ا

أْن تُ�صاِيَر احلاِك������َم يف �ِصيا�َصِتِه  أبَ������ى َعليْه������ا ا ا

اخلاِطئِة، وَحركاِتِه غرِي املُ�صتَقيمِة. 

 وَقَع������َد ُمع�اويُة على ُكر�ِص������يِّ )اخِلالَفِة( 

أُ�صلوَب ُحْك������ِم )اخُللَفاِء( الذيَن  ������ُه مل يَتَِّبْع ا لكنَّ

ُك ِباأهداِب  �َصَبُقوهُ. َقبَل ُمع�اوي������َة كاَن التََّم�صُّ

أكَرَ املَقايي�ِس لََدى اخُللَفاِء، ِلتَْقريِب  يِن ،ا الدِّ

عواِن واملُ�صاِعديَن، وتَعيِن الُوالِة والقاَدِة،  االأَ

يِن �َصَبًبا يف اإبْعاِد  وِباملُقاِبِل كاَن البُعُد عِن الدِّ

������ِب والَوظائِف والِوالياِت.  النا�ِس عِن املَنا�صِ

ي������ِن بَعيٌد ع������ِن اهلِل، وعِن  فالَبعي������ُد عِن الدِّ

أو الَوظيَفِة،  أو الِواليَِة ا اخلليَفِة، وعِن الِقياَدِة ا

يِّ �صاأٍن ِمن �ُصوؤوِن الدولة. 
اأو عن اأ

نَّ ُمعاويََة بَ�َصَط ِكلت������ا يََديِْه ِباملاِل، 
أ وَم������َع ا

عواِن  مِلَ������ْن يَ�صتَِحقُّ وَم������ْن ال يَ�صتَِحقُّ ِم������َن االأ

وا  أنف�َصهم ِمن ِنظاِم������ِه، وَمدُّ بُ������وا ا الذي������َن َقرَّ

أيديَهم مِلُ�صانََدِتِه، فاإنَُّه مل يَقِدْر على ا�ْصتيعاِب  ا

نَّ ُمع�اويََة 
أ ُكلِّ ِفئ������اِت املُجتََمِع. يَذكُر التاريُخ ا

ِعيَِّة ،�رُشُوًبا ِم������َن اللِِّن والتَّ�صاُمِح  اأظَه������َر ِللرَّ

أنَُّه  والَعفِو عِن بَع�ِس اجُلن������اِة واملُذِنِبَن، اإالَّ ا

أَحٌد  أًة وُمعاداًة مل يََرها ا الَقى ُمع�اَر�َصًة وُمناوا

ا�ِصديَن الذيَن �َصبقوهُ..َفاأبَدى  ِمَن اخُللَفاِء الرَّ

ْدِر  ، و�َصَعِة ال�صَّ ْرِ هَو ِباملُقاِبِل �رُشوًبا ِمن ال�صَّ

فونَُه ِباحِللِم  َرِّخَن يَ�صِ
م������ا َجعَل كثرًيا ِمَن املُوؤ

دِر،واللِِّن م������َع املُعاِنديَن  ن������اِة و�َصَعِة ال�صَّ واالأ

ْكِم������ِه، اإالَّ َم������ِن  واملُناوئ������َن واملُعار�ص������َن حِلُ

ا�ْصتَخَدَم الُعنْ������َف وَرَفَع يف َوجِهِه وَوجِه َذويِه 

َف َمَعهم ِبالتَّ�َصلُِّط  الَح، فقد ُو�صِ عواِنِه ال�صِّ
واأ

ة.  دَّ والَقْهِر وال�صِّ

أ�صعاَر املُن�اوئَن   َفاإذا ما ذهبَت تَ�صتَعِر�ُس ا

فِّ املُعاِر�ِس  املُع�اِندي������َن، والواِقِف������َن يف ال�صَّ

ميََّة، وما 
أ ِل�ِصيا�َصِة ُمعاويَة وَمْن تاَلهُ ِمْن بَني ا

أ�صكاالً  الُُه وُوالتُ������ُه وقادتُُه وَجدتَّ ا يَفَعلُُه ُعمَّ

ِمَن الِعناِد واملُخالََفِة واملُعاَر�َصِة ِلهذا النِّظ�اِم، 

أ�ِس  هاِت را والقيَْت َم�صاِعَر راِف�َصًة كارَه�ًة ِلتََوجُّ

تباع.  عواِن واالأ النِّظاِم، وَمْن يَليِه ِمَن االأ

 يَتَِّهُم 
)1(

ّ
أبو َدهبَل اجُلَمحي هذا ال�صاعُر ا

ِة  مَّ ميََّة ُكلَّهم مِبُخالََف������ِة ديِن االأُ
أ اَم بَن������ي ا ُحكَّ

أنف�ِصِهم،  احَلنيِف، كم�������ا يَتَِّهُمهم ِبالَف�صاِد يف ا

َيِّديَن 
وِباإف�ص������اِد �َصمائ������ِر املُوالَن لَُه������م، واملُوؤ
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أ�صِقياءُ... قال  ِل�ِصيا�َصِتِهم ؛ َفُهم َف�َصَقٌة َظلََمٌة ا

أبو َدهَبل: ا

ًما     ُن�وَّ ��َة   َم��يَّ اأُ ِم��ْن  َك�اَرى  �سُ َتبيُت 

)2(
فِّ َقْتَلى ما َين�اُم َحِميُمها وِبالطَّ

ِع�ساَب�ٌة  اإلَّ  �سالَم  الإ َد   اأف�سَ وما  

)3(
َنعيُمها َف�����داَم  َنوكاه�ا  َر  مَّ َت�اأَ

يِن يف َكفِّ ظامِلٍ  َف�سارْت َقناُة الدِّ

)4(
اإذا اْعَوجَّ ِمْنها جاِنٌب ل ُيقيُمها

 ِمْن 
)5(

لويل ام ال�صَّ وكاَن عبُد اهلِل ب������ُن َهمَّ

َمويَِّة، وكاَن  فيانيَِّة االأُ �رَشِة ال�صُّ َيِّدي االأُ
أكَرِ ُموؤ ا

ًبا ِم������ن ِقَبِل يَزيَد ب������ن ُمعاويََة ،كما كاَن  ُمَقرَّ

لَطِة واحُلك������ِم ِباأيدي ُذّرّيِة  يَدعو ِلَبق������اِء ال�صُّ

ُمعاويَ������َة وذلَك َكَقوِلِه يَدع������و ُمعاويََة الثان�ي 

أبيِه )يَزيد ب������ن ُمعاوية( والتَّ�َصبُِّث  اإىل ِوراثَِة ا

آُل اأبي �ُصفيان  أالَّ يُتي������َح ا  احُلك������ِم، وا
ّ
ِبُكر�صي

 )اخِلالَفِة(.. 
ّ
َخريَن االْق������رِتاَب ِمن ُكر�صي ِلالآ

قال يذكُر اخِلالَفَة )ِخالَفَة َربِِّهم(:

���َف���ه�������ا َي���زي�������ٌد َع�������ْن  اأب���ي���ِه    َت���َل���قَّ

َيزيدا  ع��ن  ُم��ع��اوَي  ي�ا  َفُخْذه�ا 

����ُك����ْم ح���اُم���وا ع��َل��ْي��ه��ا    ِخ���الَف���َة َربِّ

 )6(
ول َتْرُموا ِبها الَغَر�َس الَبعيدا

يُِّد املُْفِرُط يف  َ
ام، هذا املُوؤ عبُد اهلِل بُن َهمَّ

ُّ على بَقاِء  أييِدِه، املُباِل������ُغ يف ُمواالِتِه، املُ�رشِ تَا

ِتِه  ِحبَّ
أ أيديِهم، اأي ِباأيدي ا )ِخالَف������ِة َربِِّهم( يف ا

 َ فيانيَِّة، ِمن ُذّرّيِة ُمعاوية..َغريَّ �رَشِة ال�صُّ ِمن االأُ

أبي �ُصْفياَن، بَعَدما راأى  آِل ا أيَُه يف ا يَّاِم را َ
َمَع االأ

ِمن َف�صاِدِهم، وَف�َصِلِهم يف اإداَرِة �ُصوؤوِن الِبالِد 

احِلَن ِمَن الِعباِد،  واإْخفاِقِه������م يف اإر�صاِء ال�صَّ

�صاَف������ِة اإىل تَعطيِلِهم  ّيئ������ِة ِباالإ و�ِصرَيِتِه������م ال�صَّ

حكاِم ِديِن اهلِل احَلني������ِف، وَجعِلِهم احُلكَم  الأَ

������ا... فق�اَل عبُد اهلِل يَ�ْصَخُر ِمْن  وراِثيًّا بَغي�صً

ثَن لَها،  أ تَوري������ِث اخِلالَفِة، وِم������َن املَُورِّ َمبَدا
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������ُه َطريَقتَهم يف احُلك������ِم ِبَطريَقِة ُحكِم  ويُ�َصبِّ

كا�رِشَِة... ويُعيُب على يَزيَد بِن ُمعاويََة لَْهَوهُ  االأ

وَعَبثَ������ُه وانْ�ِصغالَُه عن ُمتابََع������ِة ُحقوِق الِعباِد 

يِْد والَقنْ�ِس والَعَبِث.. قال عبُد  ِغِه ِلل�صَّ ِبتََفرُّ

اهلِل يَ�ْصَخُر :

ِب��ِه��ْن��ٍد    ،اأو  ِب��َرْم��َل�����َة  َت�����اأُت��وا  َف�������اإْن 

)7(
ِمنينا  ُم���وؤ  اأِم�����رَيَة   ُنباِيْعه�ا  

ى    ى ق���اَم ِك�����ْرَ اإذا م��ا م���اَت ِك�����ْرَ

��ِق��ي��ن��ا  َن����ُع����دُّ  َث�����الَث�����ًة ، ُم��َت��ن�����ا���سِ

ُن�������وًف���ا   اأُ َل��ن�����ا  َانَّ  َل����َو  َل�����ْه��ًف��ا  َف��َي�����ا 

ول���ك�������ْن ل َن����ع����وُد  ك��م�����ا ُع��ِن��ي��ن��ا

َت��ُع�����وُدوا   حت��ى  ْب��ُت��ُم  ِ َل�����رُ اإًذا  

 )8(
ِخينا ال�سَّ ِبها  َتلَعقوَن  َة   كَّ مِبَ

ْبنا   �َرِ ل�و  حت�ى  الَغْيَظ  ينا  َخ�سِ

ِدم���������اَء َب��ن�����ي اأم����ّي����َة  م�����ا َروي���ن���ا

�����ُت��ُك��ْم ،واأن��ُت�����م   لقد ���س��اع��ْت َرِع��يَّ

)9(
غ�اِفلينا راِن����َب  الأ َت�سيدوَن 

 فقد 
)10(

�َصدي ةَ االأَ
ْ

������ا ُعَقيَْبُة بُن ُهَب������ري مَّ
أ ا

اتََّه������َم ُمعاويََة ِب������اأكِل ماِل اهلِل ِجه������اًرا نَهاًرا، 

وِبتَبْذيِر اأمواِل املُ�صلم������َن على �َصكِل َر�صاَوى 

تباِع������ِه واأعواِن������ِه وُمريديِه، َفه������َو يُطاِلُب  الأ

وا َخلَفُه  اِدِه وَم������ِن ا�ْصَطفُّ ُمعاويَة وُوالِتِه وُقوَّ

فاِع َعنُه وع������ْن �ُصلَطِنِه وِنظاِمِه، يُطاِلبُُهْم  ِللدِّ

باال�ْصِتقاَمِة واتِّب������اِع املَنَْهِج الَقومِي، واالبِْتع�اِد 

َفهاِء،  لِم، و�رِشاِء �َصماِئِر ال�صُّ ع������ِن اجَلوِر والظُّ

 ... اِقِطَن ِمْن بَني البَ�رَشِ نذاِل وال�صَّ أمرِي االأ وتَا

يَُقوُل ُعَقيَْبُة خُماِطًبا ُمعاويَة:

���ِج���ْح    ����سْ ، َف���اأَ ���ن���ا َب���������َرٌ ُم����ع����اوَي اإنَّ

 
)11(

نا ِباجِلباِل، ول احَلديِد َفَل�سْ

���وه���ا    ُ ���ن���ا، َف���َج���َردمتُّ اأك���ل���ُت���ْم اأر����سَ

؟  ِم��ْن َح�سيِد  اأو  ِم��ْن قائٍم   َفَهْل 

��ي��اًع��ا    ���������ًة َه���َل���َك���ْت ���سَ مَّ َف��َه��ْب��ن��ا  اأُ

)12(
َي��زي�����ُد اأم��رُيه�����ا واأب���و َي��زي��ِد

َه��َل��ك��ن��ا    اإذا  ِب�����اخُل��ل��وِد  اأَت���ط���َم���ُع 

ول��ي�����َس َل��ن��ا، ول َل���َك ِم���ْن ُخ��ل��وِد

َتقُيوا    وا�سْ اخِل��الَف��ِة  َج���ْوَر  َذُروا 

)13(
وال��َع��ب��ي��ِد راِذِل  الأ وَت�����اأِم��رَي 

: يََرى 
ّ
وه������ذا اإبراهيُم بُن املُهاِجر الَبَجِلي

ميََّة على احُلكِم ِمن اأعَجِب 
أ نَّ تَ�َصلَُّط بَن������ي ا

أ ا

نَْكى ِمن  الَعَجِب  ِلَعَدِم �َصالِحيَِّتِهم ِلذلَك. واالأ

أبناءُ  أنَّهم ا ِة ا مَّ أنَُّهم يُحاِولوَن اإقن�������اَع االأُ ذل������َك ا
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أَحقُّ النا�������سِ ِبِوراثَِتِه،  أنَّهم ا ، وا ُعموَم������ِة النَّبيِّ

ِة : مَّ أبناِء االأُ ويَتَِّهُمُهم ِبالَكِذِب وخُماَدَعِة ا

ُك���ُم    ْخ���رِبْ ��َم��ع��وا اأُ ��ه�����ا ال��ن��ا���ُس ا���سْ اأيُّ

َع��َج��ْب  ُك�������لِّ  ع��ل�����ى  زاَد  َع���َج���ًب���ا 

��ه��م    ، اإنَّ ��ْم�����سٍ َع��َج��ًب��ا ِم��ن َع��ْب��ِد  ���سَ

 )14(
ا�ِس اأبواَب الَكِذْب َفَتُحوا ِللنَّ

َوِرُث��������وا  اأح���َم�������َد ِف��ي��م�����ا َزع���ُم���وا   

��ل��ب امُل��طَّ ��������ا���سِ ب���ِن ع��ب��ِد  دوَن َع��بَّ

َن���ع���َل���ُم�������ُه    م�������ا   واهلِل،  َك������َذُب������وا 

)15(
َق���ُرْب َم��ْن  اإلَّ  امِل���رياَث  ُيْح�ِرُز 

������ا الراع�������ي النَمرْيي فق������د وقَف هَو  مَّ
أ ا

أمّيَة، ُمناوئ������َن لَُهم،  دَّ بَن������ي ا وع�صرَيتُ�������ُه �صِ

وُمعار�ص������َن ِل�ِصيا�َصِتِهم، وِلك������ي يُغيُظوا بَني 

، يُح�اربُوَن  برَْيِ ميََّة َوَقُفوا مَع عبِد اهلِل بِن الزُّ
أ ا

أِي، وَمَعهم ُمعَظُم القبائِل  َمَعُه ِبال�صيِف وِبالرا

أمّيَة...هاُهَو ذا  لوهُ على بَني ا القيْ�ِصيَِّة، وَف�صَّ

مويَن،  عاَء على االأُ الراعي النَُّمرْيي ال مَيَلُّ الدُّ

أْن يَقَهَرهم ويَكِبتَهم ويُلِحَقهم  �صائاًل املَ������وىَل ا

عائِهم  ������ان الذي َظلَُم������وهُ ِبادِّ ِبُعثم������اَن بِن َعفَّ

خِذ  الكاذب املُطالََبَة ِبَدِمِه، وِبَرْفِعِهم �َصعاَر االأ

أِرِه، وما ذلَك اإالَّ ِلَيْخَدُعوا بُ�َصطاَء النا�ِس،  ِبثَ������ا

َفَرَفُعوا َقمي�َص������ُه، وا�ْصتََغلُّ������وا َقتْلَُه، وُهْم يف 

 
ّ
احَلقيَقِة يَ�ْصع������ْوَن اإىل الُو�ُص������وِل اإىل ُكر�ِصي

لَط������ِة البِْتزاِز النا�ِس  احُلك������ِم، والتَّ�َصبُِّث ِبال�صُّ

ُملَكُهم واالنِْق�صا�ِس على ِخالفِتِهم، وِحْرماِن 

أِي واملَ�صوَرِة ِم������َن الُو�ُصوِل اإىل  ا اأ�ْصح������اِب الرَّ

َمراِكِز الِقياَدِة..قال الراعي :

ُم��ل��ِح��ُق��ُك��ْم   اهلَل  اإنَّ  م����ّي����َة  اأُ َب��ن��ي 

)16(
اِن ا َقريٍب ِبعثماَن بِن َعفَّ َعمَّ

ميََّة ُمعاِر�صيِهم �َصلَُّطوا عليِْهم 
أ وِلَيْقَهَر بَنُو ا

كاِة( الذيَن  الزَّ قَن، وج�اِمعي  دِّ )املُ�صَّ عاةَ  ال�صُّ

أتِْقياَء  ُميََّة، ِم������ن بََرَرٍة ا
أ انَْقلَبُ������وا يف َعهِد بَني ا

النِْت�صاِبِه������م اإىل َفري�َصٍة ِم������ْن اأعَظِم َفرائ�ِس 

 
َ
َدَقة( وه�ي أو ال�صَّ كاةُ ا  )الزَّ

َ
�صالِم، اأال وهي االإ

، وَرْمٌز ِلُكلِّ نَفٍع. َفاختاَر بَنُو  ُعنْواٌن ِلُكلِّ َخرْيٍ

قَن (كما يُختاُر  دِّ أمّي������َة وُوالتُُهم هوؤالِء )املُ�صَّ ا

ّي ،و�َصلَّطوهم  ْمِن ال�رشِّ اجَلوا�صي�ُس وِرجاُل االأ

نَّ ِبَوالِئه�ا،  على الِفئاِت التي ال يُح�ِصنُوَن  الظَّ

ِل�ُصلطاِنِه������م،  انِْقياِده������ا  ِبُح�ْص������ِن  ������وَن  ويَ�ُصكُّ

ِته������ا لَهم..َفراُحوا يَبَْحثُوَن عِن ُميُوِلِهم،  وتََبِعيَّ

أو بُْغ�سٍ  ������ا تُِكنُّ �ُصدوُره������م ِمْن ُح������بٍّ ا وَعمَّ

أْن يَ�ْصلبُ������وا النا�َس اأموالَُهم  أمّية ،قبَل ا ِلَبن������ي ا

أنَّه������م كانُوا يَتَعاَملوَن مَع  ًة وا ، خا�صَّ ِبَغرْيِ َحقٍّ
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البُ�صط�اِء ِمن َجَهلَِة الَبْدِو، يَ�ْصتَِغلُّوَن بَ�صاَطتَهم 

ونَهم  و�َصطِحيَّتَهم، فَي�رشُقوَن َموا�صيِهم، ويَبْتَزُّ

كاِة، َف�َصوَّهوا  َدَق������ِة والزَّ ِة ال�صَّ أم�والَهم ِبُحجَّ ا

�رَشََف هذِه الَفري�َصِة وَطهاَرتَه�ا ِب�اأْن َجَعلوها 

ن�ص������اُن َمْقه������وًرا َمغلوالً  �رَشيَب������ًة يَدَفُعها االإ

قوَن(  دِّ ي������اِط.. ويَتاَلَعُب )املُ�صَّ َم�رْشوًبا ِبال�صِّ

ولَِة، َفَياأُخذوَن الَبعرَي  ِت الدَّ فاِتِر، و�ِصِجالَّ ِب�الدَّ

أو النَّاَق������َة، ويَكتُبُونَها يف َدفاِتِر الدولِة اأفياًل  ا

يُوِبِهم.. الَف������رَق جِلُ  وياأخذوَن 
)17(

أو َف�صياًل ا

وهذا ما َدعا الراع������ي ِللُقدوِم اإىل العا�صمة 

ِ) دم�ص������َق( وُمق�ابَلِة اخلليف������ة عبِد املَلك بن 

ّد هوؤالِء اللُّ�ُصو�س  مروان، وتقدمي �َصكوى �صِ

ّدقَن(. لكنَّ عبَد  الذيَن يَلَب�ُصوَن ِلبا�َس )املُ�صَّ

املَل������ِك مل يَقتَِنْع ِب�َصكواهُ، َفَرَف�َصها مِلا فيها ِمن 

أْغلََظ يف الَقوِل  أتباِع������ِه، وا فيِه وا  مِلَُوظَّ
ٍ
اتِّه������ام

اِع������ِر. لكنَّ الراعي ع������اَد يف العاِم التايل  ِلل�صَّ

َر �َصكواهُ، وَحلَ������َف ِللخليَف������ِة ُمتََرًِّئا ِمن  وَك������رَّ

، ثم اتَّ�َصَل ِبَبع�ِس ُوَجهاِء  برَْيِ َعالقِتِه ِبابِن الزُّ

ميَّة َكِب�رْشِ بِن َمروان، وَم�صلمَة بن عبد 
أ بَن�ي ا

������ٍة ا�صتجاَب عبُد  امللك...وبع������َد َجهٍد وَم�َصقَّ

������ًة، َفَرَفَع عن الراع�ي  املَل������ِك ا�ْصِتجابًَة ُجزئيَّ

وقوِمِه ما وقَع عليِْهم ِمْن ُظلٍم وَقْهر...ولكي 

أم�اَم اخَلليَفِة،  يَُبيِّ�َس الراعي)18( �َصحيَفتَُه ا

لََة بَينَ������ُه وبَن الِفئِة  أالَّ �صِ ها ه������و ذا يَحِلُف ا

برَْييَِّة، كما يُْق�ِصُم على بَراءِتِه مَن اخَلوارج،  الزُّ

فيَقول :

ٍة    َب�����رَّ مَي�����نٍي  ع��ل��ى  َح���َل���ف���ُت  اإينِّ 

ِقيال اخلليَفَة  ال��َي��وَم  اأك����ِذُب  ل 

واِف����ًدا    ُخ��َب��ْي��ٍب  اأب���ي  اآَل  ُزرُت  م��ا 

 )19(
َتْبديال ِلَبْيعت�ي  ري�ُد  اأُ َيوًما 

��ٍر     ��ْي��َدَة ب��َن  ُع��َومْيِ ول اأَت��ْي��ُت  جُنَ

)20(
ليال اأْبغي الُهَدى، َفَيزيُدين َت�سْ

ع������اِة )لُ�ُصو�س  أَ ُهُجوَمُه على ال�صُّ ثّم بَ������َدا

أنا�ٌس ِغالٌظ ُق�صاةُ  أنَُّه������م ا كاِة( َفَو�صَفهم ِبا الزَّ

الُقل������وِب ُع�صاةٌ، اأج������الٌف، �������رُشَّاٌق، َظلََمٌة، 

بوَن اأمواَل النا�ِس ويَْقَهرونَهم: يَْغتَ�صِ

وَك حنَي  َبَعْثَتهم    عاَة َع�سَ اإنَّ ال�سُّ

)21(
َتوا َدواِهَي لو َعِلْمَت وُغول واأَ

َيعِدُلوا    اأْن   اأَمرَت�ُهم   ال��ذي��َن  اإنَّ 

َفتيال اأَم����رَت  �����ا  ِمَّ َيفعل�وا  ل�����م  

ُعوا َحْيزوَمُه   اأَخذوا الَعريَف، َفَقطَّ

 )22(
ِة ،قائًما َمْغلول َبِحيَّ �سْ ِب��الأَ
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ِلِعظ�اِمِه   ُك��وا  َي��رْتُ ل�م   اإذا  ى  حتَّ

)23(
َمْعُقول اِدِه  ِل��ُف��وؤ ول  ًم�ا،  حَلْ

اأخُذوا َحموَلَتُه ،فاأ�سَبَح ق�اِعًدا  

 )24(
ياِر َحويال ما َي�سَتطيُع عِن الدِّ

ًة   يِل ُغُلبَّ اأَخُذوا امَلخا�َس ِمَن الَف�سِ

)25(
اأِفيال ِمرِي  ِلالأَ وُيكَتُب   ُظلًما، 

غ احِلْمرَيي: اعرَتَ�َس على  ويَزيُد بُن ُمَفرِّ

أَمَر ِباإحلاِق زياد  أيَ������ُه ،حَن ا َه را ُمعاويَة، و�َصفَّ

أبيِه ِبنَ�َصِبِه، وَجْعِلِه يَزيَد بَن اأبي �ُصفيان  اب������ن ا

�ُص������وِل �صلى  )وه������َو ِبذلَك يُخاِل������ُف َقوَل الرَّ

اهللُ عليِْه و�صلم حي������ُث يَُقوُل )الَولَُد ِللِفرا�ِس 

نا.  أبيِه ِبالزِّ وِللعاِهِر احَلَجر( ويَ�ْصَهُد عل������ى ا

ا مَتاَدى َفَوىلَّ  ومل يَكتَِف ُمعاويَُة ِبذل������َك، واإمنَّ

غِم ِمْن بُْغ�ِس اأهِل  زي������اًدا الِعراَق ُكلَُّه على الرَّ

الِعراِق لَ������ُه و�َصلََّطُه على ِرقاِب ِفئٍَة كبرَيٍة ِمَن 

ُ، ويَفَعُل هَو واأوالُدهُ ما 
َّ

ِة؛ يَظِلُم ويَتََج������ر مَّ االأُ

يَ�صاوؤوَن، وم�ا يَحلو لَُهم ِبال َرقيٍب، وِمن َغرِي 

أْمًرا  َح�صيٍب.. َفَعدَّ ُمع�اويَُة اْعرِتا�َس ال�صاعِر ا

َجلاًَل َعظيًما، وَخْطًب������ا َج�صيًما، وخطيئًَة ال 

غ يُخاِطُب ُمعاوية،  تُغتََف������ُر... قال ابُن ُمَف������رِّ

بي �ُصفيان )واِلِد  ُك يف انِْت�صاِب زياٍد الأ ويُ�َص������كِّ

ُمعاويَ������ة( ويَ�ْصَخُر ِمن َعَملّي������ِة اإحْلاِقِه ِبنَ�َصِب 

ُمعاوية:

َح����رٍب    ب����َن  ُم���ع�������اوَي���َة  اأب����ِل����ْغ  اأَل 

)26(
الَيم�ايِن ُجِل  الرَّ ِمَن  ُمَغلَغَلًة 

اأب����وَك َع��فٌّ    ُي��ق��اَل  اأْن  ��ُب  َت��ْغ�����سَ اأَ

زاِن اأب����وَك  ُي��ق�����اَل  اأْن  �����ى  وَت��ْر���سَ

ِم����ْن زي���اٍد    ِرِح���َم���َك  اأنَّ  ��َه��ُد  ���سْ َف��اأَ

)27(
تاِن َكِرحِم الِفيِل ِمن َوَلِد الأَ

���ه�������ا َح���َم���ل���ْت زي�����اًدا    ����َه����ُد اأنَّ واأ�����سْ

)28(
داِن َغرْيُ  َة   َميَّ �سُ ِمْن  ْخٌر  و�سَ

غ  وازداَد َغ�َصُب ُمعاويََة على يَزيد بن ُمَفرِّ

ِعنَدما مَتاَدى يف ِهجاِء زياٍد، و�صتم ابْنَُه َعبَّاًدا 

، َفلم  َد زياًدا ِمن املَكاِرِم وِخ�صاِل اخَلرْيِ وَج������رَّ

َر و�ُصلَِّط على  ُمِّ
أ أْن ا يُعَرْف بَن النا�ِس اإالَّ بَعَد ا

و�صاِع،  ُب ِمْن انِْقالِب االأ ِرقاِب الِعباِد، ويَتََعجَّ

ِة َقلٍَم ُقَر�ِصيًّا، بعَد  أًة وِبَجرَّ فقد �صاَر زياٌد َفْجا

ْم�ِس َعبًْدا... قال يُخاِطُب ِزياًدا:   أْن كاَن ِباالأ ا

رَت ُمعَترَبٌ    ْر َفِف�ي ذاَك اإْن  َفكَّ َف�كِّ

ِب��َت�����اأِم��رِي ِن��ل��َت َم��ْك��ُرَم�����ًة، اإلَّ  ه�����ْل 

ْت وما َعِلَمْت    ُة ما عا�سَ َميَّ ْت �سُ عا�سَ

اأنَّ اْبَنها ِمْن  ُقَرْي�ٍس، يف اجَلم�اِهرِي

اٍد  ِبُقدَرِت�ِه   ْبح�اَن َمْن  ُملُك َعبَّ �سُ

)29(
ل َيدَفُع الن�ا�ُس اأ�سباَب امَلقاديِر

أمَيُن بُن ُخَرمْي: كاَن رُجاًل ع�اِبًدا نا�ِصًكا  وا
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جُمتَِه������ًدا، وكاَن قِد اْعتَ������َزَل النَّا�َس يف َحرِب 

أَر�َصَل لَُه  ������ن )بَن عل������ي وُمعاوي������ة(... فا فِّ �صِ

 ر�صوالً يَِع������ُدهُ ِبِواليَِة فل�صطن اإذا 
)30(

ُمعاويَُة

هَو تابَ������َع ُمعاويَة و�صايََعُه وح������اَرَب عليًّا اإىل 

أر�َصلَها اإىل  بي������اِت وا جاِنِب������ِه، فكتََب ِبه������ِذِه االأ

ُمعاويََة :

��ي  ��لِّ ��ُت ُم��ق��اِت�����اًل رُج����اًل ُي�����سَ وَل�����سْ

ُقَرْي�ِس ِم��ْن  اآَخ���َر،  لط��اِن  �سُ على 

ِوْزري   وَع���َل�������يَّ  ��ل��ط��اُن�����ُه  ���سُ َل�����ُه 

��َف�����ٍه، وَط��ْي�����سِ َم��ع��������اَذ اهلِل ِم���ْن ���سَ

��ِل��ًم��ا ف�ي َغ���رْيِ ُج���ْرٍم  ق���ُت���ُل  ُم�����سْ اأاأَ

)31(
ُت  َعْي�سي َفلي�َس ِبناِفعي ما ِع�سْ

: ِمَن 
)32( 

وكاَن �َصْه������ُم بُن َحنَْظلَ������َة الَغنَوّي

الَع�صاِك������ِر املُحاربَن، الذي������َن كاَن يُر�َصُل ِبِهم 

اإىل ثُُغ������وِر الِبالِد، واأط������راِف املَناِطِق النائَيِة 

ِليَكونُ������وا ِبَوج������ِه الَعُدّو، يُْر�َصل������وَن اإىل ُهناَك 

ثم يُنْ�َصْوَن، فَينَْقِطع������وَن عن اأهليِهم وَذويِهم، 

ا يُعانُوَن،  اُم �صاهوَن َعنْهم، الُهوَن َعمَّ واحُل������كَّ

كما يُع������اين اأهلُهم وَذووهم.. قال �َصهم يَحتَجُّ 

، ويُع�اِتُب  اجلي�������سِ
 )33(

ِمرِي عل�ى �ِصيا�َص������ِة جَتْ

أب������ي �ُصفيان على  أ�������سَ الَهرِم )ُمعاوية( بن ا را

اإهماِلِه لَهم:

اأه��َل��ن��ا  ���َز  ���هِّ اأْن جُتَ ����ا  اإمَّ ُم��ع��������اِوَي، 

ه��ال��ي��ا َن����زوَر الأَ اأْن  ����ا  اإَل��ْي��ن�����ا، واإمَّ

ى ُجُنوَدُه  ِمرَي ِك�ْرَ ْرَتنا  جَتْ اأََجمَّ

)34(
ماِنيا ْيَتنا حتى  َن�سينا الأَ وَمنَّ

أَ عبُد الرحمِن ب������ن �َصعد بن زيد  َا
َ

واج������رت

اب������ن نَُفيل: على يَزيَد بِن ُمعاوية، فاتََّهَمُه يف 

ِه وديِنِه واأخالِقِه، و�َصتََم اأخوالَُه، حتى  �َصْخ�صِ

اأخَرَجُه واإيَّاهم من امِللَِّة، حيُث قال يَْهجوهُ :

��ا   ���ا ول��ي�����َس خ���اُل���َك ِم��نَّ َل�����س��َت ِم���نَّ

)35(
َهواِت ِلل�سَّ الِة  ال�سَّ ُم�سيَع  يا   

ب������ُن َهرمَة:  اإبراهيُم  م������ويُّ  وال�صاعُر االأُ

غياِن، ويَدعو  الِل والطُّ أُمّيَة ِبال�صَّ يَ�صُف بَني ا

أالَّ يَعُفَو اهللُ عنهم، بادًئا مِبَرواَن بِن  عليِْه������م ا

الَِّن ِمْن  احَلَكِم.. ويُ�َصبُِّهه������م ِباملُْف�ِصديَن ال�صَّ

َقوِم عاٍد :

َفال َعف�ا اهلُل عن َمرواَن َمْظَلَمًة   

النادي  امَلْجِل�ُس  ِبْئ�َس  اأمّيَة،  ول 

اأْهَلَكُهْم    اهلُل  ى  َفاأْم�سَ َكعاٍد  كاُنوا 

عاِد ِمْن  الغاويَن  اأهَلَك  ما  ْثِل  مِبِ

اأَح��ٌد    ٍم   ه�ا�سِ ِمن  َبني  ُيَكذِّ َفَلْن  

اأك��َرُت َتعدادي  اأق��وُل ولو  فيما 

: ِمن بَني 
)36(

ا�ُس بُن الَقعَط������ِل الَكلبي وَجوَّ
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ا�ٌس  َكل������ٍب )اأخواِل يَزيَد بِن ُمعاويَ������َة( وكاَن َجوَّ

أركاَن َدولَِة ُمعاويَة وابِْنِه  ْن ثَّبتُ������وا ا وقبيلتُُه مِمَّ

يَزيَد، يف الوقِت الذي كانْت َقبائُل َقي�ٍس تُوايل 

أمّيَة، ومَت�ادْت  دَّ بَني ا ُهُ �صِ ، وتُنا�رشِ ِ ْ
بَ������ري ابَن الزُّ

أْن تُب�اِيَع يَزيَد. ومَلَّا جاءِت الدولُة  َقي�������سٌ َفاأبَْت ا

أب������ي �ُصفيان، �صالََح  آِل ا ������ُة، وزاَل ُحكُم ا املَروانيَّ

ا�س  َمرواُن ب������ُن احَلَكِم الَقيْ�صي������َن.. فقاَم َجوَّ

يُعاِتُب عبَد املَل������ِك على اإنْكاِر َف�ْصِل الكلبيَن، 

وَقلِب َظهِر امِلَجنِّ لَُهم، وتَقريِب القي�صيَن بََدالً 

أركاَن ُملِكِه وُملِك  ������ُدوا ا ِمنْهم، وهُم الذيَن َوطَّ

موي������َن، ولوالهم لَزاَل ُملُك  َمْن �َصَبُقوهُ من االأ

أمّيَة، وا�ْصَمَحلَّ �ُصلطانُهم... قال جوا�س: بَني ا

َب�الَءنا    َكرَت   �سَ م�ا  امَلليِك  اأَعبَد 

ْمِن م�ا اأنَت اآِكُل  َفُكْل يف َرخاِء  الأَ

ِبج�اِبَيِة اجَلولِن، لول  اْبُن َبْحَدٍل   

 )37(
َهَلكَت، ومل َينِطْق  ِلَقوِمَك قائُل

ا َعَلوَت ال�ساَم ف�ي راأ�ِس باِذٍخ َفَلمَّ

)38(
طيُع�ُه امُلَتن�اِوُل ِمَن الِعزِّ ،ل َي�سْ

ا    ْجَل الَعداَوِة ُمْعِر�سً َنَفْحَت َلن�ا �سَ

 )39(
هُر جاِهُل ا ُيحِدُث  الدَّ َك ِمَّ نَّ َكاأَ

وُكنَت اإذا اأ�َرفَت ِمْن راأ�ِس َه�سَبٍة   

امُلَت�سائ�ُل اخل��ائَف  اإنَّ  َت�ساءلَت 

�سِلَمْت    َفلو طاَوعوين يوَم ُبطناَن، اأُ

)40(
ِلَقْي�ٍس ُفروُج ِن�ساٍء ِمنُكُم وَمقاِتُل

َميََّة 
أ ������نُّ على بَني ا ا مَيُ أي�صً وق������ال جوا�س ا

ِر  أمّيَة ِبالتَّنَكُّ ُف بن�ي ا َم�صانََدةَ قوِمِه لَهم، ويَ�صِ

ِلَف�ْص������ِل قوِمِه، حت������ى اإذا اأو�َصلتْه������م �ُصيُوُف 

ِة احُلْك������ِم، َقَب�َس بَنُو  َكل������ٍب وِرماُحها اإىل �ُصدَّ

هم يف  أمي������َة ماَل اهلِل َعنْه������م، وَحرموهم حقَّ ا

������َة املاَل واجلاهَ  ميَّ
أ هذا امل������اِل، واحتََكَر بَنُو ا

َب.. قال : واملَنا�صِ

ِرماَحنا    م��اِء  ِب��ال��دِّ ��ُة  َم��يَّ اأُ َبَغْت  �سَ

���ُة دوَن��ن��������ا ُدْن��ي��اه��ا وَط�������وْت اأَم���يَّ

جَم��ه��وَل��ٍة    ك��ت��ي��َب��ٍة  ُربَّ    ، َم���������يَّ اأُ اأَ

)41(
يِد الُكماِة علْيُكُم  َدعواها �سِ

اِب��ه��ا    و���رِ ِط��ع��اِن��ه��ا،  ُولَة  ���ا  ُك���نَّ

 )42(
اه�ا ُغمَّ عنُكُم  ْت  لَّ جَتَ حتى 

عَينا    ��ُة  �سَ اأم��يَّ َي��ْج��زي، ل  َف���اهلُل 

م��اِح ُع��راه��ا ��َددن�����ا ِب�����ال��رِّ وُع��اًل���سَ

ِجئُتْم ِمَن احَلَجِر الَبعيِد ِنياُطُه   

)43(
وال�ساُم ُتْنِكُر ؛ َكْهُله�ا وَفت�اها

ُعُيوَنها    ،َك����اأنَّ  َق��ْي�����ٌس  اأق��َب��َل��ْت  اإْذ 

 )44(
يماها �سِ واأظَهَرْت  الِكالِب  حَدُق  

الذي 
 )45(

قيَّات ا ُعبيُد اهلِل بُن قي�س الرُّ مَّ
أ ا

برَْي،  ًقا مِلُ�صع������ب بن الزُّ كاَن ُمالِزًم������ا وُمال�صِ

ِة احِتم������اِل املجتََمِع  ُب ِمن �ِص������دَّ ������ُه يَتََعجَّ فاإنَّ
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ُب  ميََّة وخَمازيِهم، كم������ا يَتََعجَّ
أ مِلَ�صاوِئ ِبن������ي ا

ِمْن ُقدَرِتِه عل������ى النَّوِم، وال�صاُم تُ�صيِطُر عليِْه 

ِة ِفئاِتِه  ِفئٌة ماِرَق������ٌة، يبغ�ُصها املُجتََم������ُع ِبكافَّ

واأطياِفِه، ويَتََمنَّى اب������ُن َقيْ�ٍس لو يَُقيِّ�ُس اهللُ 

ُه اإليِْهم، َفتَ�صلبُُهم  ميََّة غاَرًة جارَفًة تَُوجَّ
أ ِلَبني ا

مويَُّة 
ُملَكه������م، ويُذعُر ِلهذِه الغارِة الع�صرَيةُ االأ

ناِتها ِمْن �ُصيُ������وٍخ و�َصباٍب ورجاٍل  ������ِة ُمَكوِّ ِبكافَّ

وِن�صاٍء، حيُث يَقوُل :

��ا    ومَلَّ  ، ال��ِف��را���سِ َن��وِم��ي على  كيَف 

)46(
��ْع��واُء ���سَ غ�ارٌة  اَم  ال�سَّ َمِل  َت�سْ

يَخ عْن َبِنيِه ،وُتْب�دي    ُتْذِهُل ال�سَّ

)47(
الَعذراُء العقيل�ُة  ُبراها  َعْن 

: ال������ذي نََذَر 
)48(

������ا الُكَميُْت ب������ُن َزيد مَّ
أ وا

فاِع  نَف�َص������ُه وحياتَ�ُه مِلَ������دِح الها�صمي������ن والدِّ

ِهم  َعنْهم، والوقوِف اإىل جاِنِبه������م، وبَياِن َحقِّ

������ِة،  مَّ لط������اِن وِقي������اَدِة االأُ يف اخِلالَف������ِة وال�صُّ

واحِلفاِظ على ِكياِنها وتُراِثها، و�َصوِن �رَشَِفه�ا 

ياِع، وَف�صِح َمع�اِيِب بَني  �صاِتها ِمَن ال�صَّ وُمَقدَّ

دَّ َجْوِرِهم وُطْغياِنِهم، وال  ������َة، والُوُقوف �صِ َميَّ
أ ا

يٍّ  أِي������ِه اإالَّ ِبِقياِم ها�ِصِميٍّ َمْر�صِ يَكوُن ذلَك ِبَرا

ن������اِم، وربيًعا  َة، فَيك������وُن َغيًْثا ِلالأ مَّ يَُق������وُد االأُ

يَّاِم.  ِلالأَ

قال الُكَميُت يذكُر بَني اأمية :

��وا    م���ّي���َة ح��ي��ُث َح��لُّ َف��ُق��ل ِل��ب��ن��ي اأُ

 )49(
والقطيعا َد  امُلهنَّ ِخفَت  واإْن 

���َب���ع���ُت���ُم���وُه    اأ����سْ َم�����ْن  اهلُل  اأج���������اَع 

ِج��ي��ع��ا واأ����س���َب���َع  َم���ْن ِب��َج��وِرُك�����ُم اأُ

��ِم��يٍّ    ��ِة ه��ا���سِ ��ي��ا���سَ ���يِّ  ال�����سِّ ���ْر����سِ مِبَ

)50(
���ِت���ِه  َرب��ي��ع��ا مَّ َي��ك�����وُن َح��ًي��ا لأُ

والَف�صُل ب������ُن العبَّا�س ب������ن ُعتبة بن اأبي 

ماِم  يِّ������ًدا ِلالإ َ
لَهب)51(: كاَن ه������ذا الَفتَى ُموؤ

ميََّة 
أ َم اهللُ وجَهُه، وَقبلَها �صايََر بَني ا عل������يٍّ َكرَّ

..َفاأداَر  وجاَملَه������م، فلم يَحَظ ِعنَده������م ِبَخرْيٍ

������ْلِء �صدَقيِْه  َظهَرهُ لَُه������م، واأعلََن �رَشاَحًة ومِبِ

ميََّة، وِباملُقاِبِل َفاإنَُّه ال يَلوُم 
أ أنَُّه ال يُِحبُّ بَني ا ا

َمويَن عل������ى بُغ�ِس بَني ها�ِص������م، وكاَن ال  االأُ

َّ، لكنَُّه يَ�ْصتَْحِلُف  وَء وال�رشَّ ميََّة اإالَّ ال�صُّ يَتََمنَّى الأُ

أْن يَكتُ������َم ُكلٌّ ِمَن  لَ������ِة الَقرابَ�ِة ا ُخ�ُصوَم������ُه ِب�صِ

َرِف  ِ َم�صاِعَر البُْغ�������سِ والُكرِه ِللطَّ ْ
الفريَق������ن

َخِر ؛ َفاإنَّ اإْظه�اَر املَكتُوِم وَف�ْصَح املَخزوِن،  االآ

، حيُث يقول: َرفْنِ يٍّ ِمَن الطَّ أتي ِبَخرْيٍ الأَ ال يَا

َموالينا    َمْه�اًل  نا،  َعمِّ َبن�ي  َمْهاًل 

 )52(
وا  َبْيَننا ما كاَن َمْدُفونا ل َتْنِب�سُ

ل َتْطَمُعوا اأْن ُتِهيُنونا، وُنكِرَمُكْم   
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ذونا وُتوؤ َعْنك�م  َذى  الأ َنُكفَّ  واأْن 

ن�ا َعْن  َنْحِت اأْثَلِتنا    َمهاًل َبني َعمِّ

)53(
رُيوا ُرَويًدا َكماُكنُتم َت�سرُيونا �سِ

�����ُك��ُم    ُن��ِح��بُّ �����������ا ل  اأنَّ َي��ع��َل�����ُم   اهلُل  

��������ون��ا  ��بُّ حُتِ األَّ   َن��ل��وُم��������ُك��ُم   ول 

�ساِحِبِه    ُبْغ�سِ  ف�ي  ٌة  ِنيَّ َل�ُه  ُك��لٌّ  

)54(
وُتقلونا َنقلي�ُكْم   اهلِل،  ِبِنعَمِة 

: ال������ذي كاَن 
)55(

وؤيل �ص������ود ال������دُّ أب������و االأ وا

 بن 
ّ
أم������رِي املُوؤمنَن علي لٍَة َطيَِّبٍة مَع ا عل������ى �صِ

أَخَذ  أب������ي طالب ر�صي اهللُ عنُه، وقي������َل اإنَُّه ا ا

������َة ِلَقواِعِد اللغ�ِة  �صا�ِصيَّ
عن َعِل������يٍّ املَب�ادَئ االأ

ه������رَيِة )الَكالُم:  العربّيِة ،باِدًئ������ا ِبالعبارِة ال�صَّ

: اُنُْح 
ٌّ
ا�ْصٌم وِفْعٌل وَح������رٌف(... ثّم قال لَُه علي

وَن هذا  ا َجَعَل النا�������سَ يُ�َصمُّ ه������ذا النَّْحَو، مِمَّ

�صوِد  أبا االأ الِعلَم )ِعل������َم النَّْحِو(.. نَُق������وُل اإنَّ ا

ماَم عليًّا، ويُِعزُّ ُذّرّيتَُه ويُِحبُّهم،  ُل االإ كاَن يَُبجِّ

ِلذلَك اأغ�َصَب������ُه واأحَفَظ�ُه اعِت������داءُ بَني ِزياٍد 

أبيِه( على ابِْن َر�ُص������وِل اهلِل �صلى  )زياد ب������ن ا

�صوِد ملَّا جاءهُ  أبو االأ اهللُ عليْه و�صلم...�َصَع������َر ا

أزَعَج������ُه تَطاُوُل  ِباحَلنَِق والَقْه������ِر، وا  ُ
َ

اخَل������ر

غاِر عل������ى ُكَرائِهم، ومَتاَدوا َفَو�َصلُوا اإىل  ال�صِّ

ِفل������َذِة َكِبِد النب�يِّ �صلى اهلل عليه و�صلم فقال 

يَ�ُصبُّ زياًدا واأوالَدهُ، ودولتَهم، وَمْن يَِقُف وراَء 

أيديِهم، ويَتَِّهُمهم  يُِّدُهم ،ويَ�ُص������دُّ على ا َ
هم ويُوؤ

أْن مَيُحَوهم   ا
َ
ِبالَغ������دِر واخِليانَِة، ويَدع������و اهلل

َة ِمن �رَشِِّهم: مَّ ويُخلِّ�َس االأُ

وَوْج����ٍد    َج����َزٍع  ِم���ْن  اأق�������وُل وذاَك 

ِزي�������اِد  َب��ن��������ي  ُم����ل����َك   اهلُل  اأزاَل 

واأْب��َع��َدُه��م، مِب��ا َغ����َدُروا  وخاُنوا   

)56(
َبِعَدْت َثموُد وَقوُم عاِد كما 

: الذي 
)57(

يب التَّميمي ا ماِلُك بُن الرَّ مَّ
أ وا

ا وقاِطَع َطري������ٍق ،يَعتا�ُس ِمْن �َصطِوِه  كاَن ِل�صًّ

اِر  عل������ى َقواِفِل التِّج������اَرِة، فياأُخُذ ِم������َن التُّجَّ

أتاَوًة. ا�ْصتَنَْقَذتُْه رحَمُة اهلِل َفَهيَّاأْت لَُه �صعيَد  ا

اَن، َف�َصِمَن لَ������ُه َمردوًدا  اب������َن ُعثمان ب������ن َعفَّ

ا يَك�صبُُه، اإْن هَو راَفَق�ُه اإل�ى  ������ا اأف�َصَل مِمَّ يًّ مادِّ

ع������ِد واخَلرْيِ  َ ِبال�صَّ
ُخرا�صاَن، فواَف������َق وَحِظي

أياَم �َصقاواِتِه  والتَّوفيِق مَع �َصعيٍد.. كاَن ماِلٌك ا

اَج، واْمتاَلأَ ه������و ِباملُقاِبِل  قد اأغ�َص������َب احَلجَّ

اِج َفَح�صب،  َغيًْظ������ا وِحْقًدا لي�َس عل������ى احَلجَّ

اَج  أف������َرَز احَلجَّ ������ا عل������ى النِّظاِم ال������ذي ا واإمنَّ

ِن اْحتََجنُوا م������اَل اهلِل واْحتََكروهُ  أمثالَ������ُه مِمَّ وا

وَن َخلَفهم  لَه������م وِلَزباِنَيِتِهم ،الذي������َن يَ�ْصَطفُّ

نَّهم �رُشَكاءُ لَهم  ِيْحُمونَهم ويُداِفُعوَن َعنْهم، الأ
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يف �َصلِب م�اِل اهلِل، وَجعِلِه ِحْكًرا عليْهم وعلى 

َخريَن  االآ وَحَرُم������وا  يِهم،  وُمن�ا�رشِ َيِّديِه������م 
ُموؤ

أْن  ولَِة ال������ذي يَنَْبغي ا ُحُقوَقه������م يف م�������اِل الدَّ

تب�اِع  يَكوَن مِلَنَْفَعِة َجميِع ِعباِد اهلِل، ولي�َس ِلالأ

لطاِن، قال  ذناِب واملُناِفقَن ِمن ِكالِب ال�صُّ واالأ

آَل َمرواَن ب������ن احَلَكم ِب�اجَلوِر  مالك يَتَِّه������ُم  ا

ذي�ال  عيَِّة، وتَقري������ِب االأ الرَّ ل������ِم واإذالِل  والظُّ

خيار  برار واالأ اقطَن، واإبْعاد االأ نْذال وال�صَّ واالأ

يِّبة.. : ْمَعِة الطَّ واأ�صحاب ال�صُّ

آَل َمروان بن  ق������ال مالك بن الريب يَ�ُصبُّ ا

ل������ِم، واإذالِل  ُفهم ِباجَلوِر والظُّ احلك������م، ويَ�صِ

اَج  ِعيَِّة، وي�صتُم احلجَّ نِْقياِء ِمَن الرَّ تِقياِء االأ االأ

اب������َن يو�صف الثقف������ي، والَيِهم عل������ى الِعراِق 

َرةَ ِمن  َ
احِلَن ال������ر و�رَشيَكه������م يف كب������ِت ال�صَّ

احلن الَفَجرة مَن  ِة، واحِت�صاِن الطَّ مَّ أبناِء االأُ ا

املارقَن، واملُتَ�صلِّطن عل������ى َم�صاِلِح النا�ِس، 

رْياِت الِبالِد: النَّاهبَن خِلَ

ْب  ُفونا ي�اَل َمرواَن  َنْقرَتِ َفاإْن  ُتْن�سِ

ِب��ِب��ع�����اِد َذُن����وا  َف����اأْ واإلَّ   اإل��ْي��������ك��م، 

َفاإنَّ  َلن�ا َعْنُكْم  َمزاًحا، وَمْزَحاًل 

)58(
وادي ِبِعي�ٍس اإىل ريِح الَفالِة �سَ

ِة  َمذَهٌب  ر�سِ عن داِر امَلَذلَّ َفِفي الأ

وِط����َن����ْت َك��ِب�����الدي وُك����لُّ ِب�������الٍد  اأُ

اُج  َيبلُغ جْهَدُه  َفم�اذا َع�سى احَلجَّ

َن��ح��ُن ج�����اَوْزن��ا َح��ف��رَي زي�����اِد  اإذا 

ٍف  َفَلول َبُنو َمرواَن كاَن  اْبُن  ُيو�سُ

اإي��اِد  َع��ْب��ًدا  ِمن َعبيِد  كم�ا ك��اَن 

�ٍة  َزم��������اَن ه��َو  ال��ع��ْب��ُد  امُل��ِق��رُّ  ِبِذلَّ

)59(
ْبياَن الُقَرى وُيغادي ُيراِوُح �سِ

ِت َعُجوِزِه اِج وا�سْ ِت اأبي احَلجَّ َفِبا�سْ

)60(
ِب�ِوه�اِد َتْرَتعي  َبْهٍم  ُد   ُعَتيِّ

ميَّة عام 132 ه� 
أ وبعَد �ُصُقوِط دولِة بَني ا

َمِد بن  ُه عبَد ال�صَّ اح َعمَّ فَّ بو الَعبَّا�س ال�صَّ
أ وىلَّ ا

مويَن �رَشَّ   على احِلجاِز.. فانتََقَم ِمَن االأ
ّ
علي

َخِر، ِمن  أَ يَ�ْصتَلُّهم واِحًدا بعَد االآ ، فَبدا
ٍ
انِتق������ام

أًرا.. وكاَن يُنْ�ِصد : ُهنا وُهناَك، ويَقتُلُهم ثَا

ْقَمه�ا  �سُ واأْب��َراأَ  َف�ى َنف�سي  �سَ وَلقد 

اأخ���ذي ِب��َث�����اأري ِم��ن َبني َم���رواِن

ْيخي �ساِهٌد  َوِمَن َاِل َحْرٍب، ليَت �سَ

)61(
فياِن ْفكي ِدماَء َبني اأبي �سُ �سَ

ُق قارئن������ا العزيُز، بعَد  وبع������ُد، َفهْل يُ�َصدِّ

حلِة الَق�صرَيِة، الت������ي َعَر�ْصنا فيها  ه������ذِه الرِّ

أمِثلَ������ًة ِم������ن �ِصع������ِر املُعاَر�َص������ِة، يف َعهِد بَني  ا

ُق قارئن������ا ما يُ�صيُعُه  أق������وُل: هل يُ�َصدِّ أمّيَة، ا ا
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وروبّيِة الواِفَدِة، التي  املَبُْهوروَن ِبالثَّقاَف������ِة االأ

�َصِم،  مَّ يف الدَّ يُد�سُّ ُدعاتُه�ا و�َصياِطينُه������ا ال�صُّ

أبناِء  أدِمَغَة �َصباِبن������ا والبُ�َصطاَء ِمْن ا ومَيْلوؤوَن ا

ُعوَب العَربيََّة  نَّ ال�صُّ
أ ُعوَن ا �َصعِبنا ِباأكاذيِبِهم، يَدَّ

تُ�ص������اُق ِبالَع�ص������ا، َفتُظلَُم ومُتْتََه������ُن، َفتَْخ�َصُع 

أ�َصه�ا، وَخِر�َصْت  وتَِذلُّ وتَن�صاُق، وقد َطاأَطاأَْت را

أل�ِصنَ������ُة �ُصَعرائ�ها وُمتََكلِّميه������ا، وتََظلُّ طوياًل  ا

أ�ُصه������ا، َمْقطوًعا ِمْقَولُها.  ُفو�ًصا را َطوي������اًل خَمْ

ْذالِل  أنواِع الَقْهِر واالإ أب�َصَع ا اُمها ا يَ�ُصوُمه������ا ُحكَّ

موَن م�ا ارتََفَع يف ُوجوِههم  والكبْ������ِت ؛ فيَُحطِّ

مَن الروؤو�ِس، ويُ�ْصِكتُ������وَن ما َعال اأماَمهم ِمْن 

أيديهم –ولو  اأ�صوات، ويَْقتَلُعوَن ما نََب�س بَن ا

أل�ِصنٍة.  ا َرفيًقا- ِمن ا كاَن َخفي�صً

الهوام�ش :

ن اأ�رصافرِ َبني ُجَمح،  معة بن اأ�َسد، مرِ 1- اأبتتتو َدهَبتتتل اجُلَمحتتتتي )...- �3 هت =. ..- ��2 م ( ا�سُمتتتُه َوهب بن زرِ

عر َمطبوع / انظر  ٌة وَجزاَلٌة، ولُه ديواُن �سرِ قَّ هرِ ررِ عررِ تتتاق املَ�سهورين، يف �سرِ تتتن ُقَري�تتتض :اأحد ال�سعراء الُع�سَّ مرِ

اأعالم الزركلي �/�12.

ُه قريٌب  نَّ ا لأ َي َطفًّ ا �ُسمِّ ، واإمنَّ راقرِ ْن اأر�ضرِ العربرِ على ريتتتفرِ العرِ تتتفُّ )كمتتتا قال ياقوت(: ما اأ�رَصَف مرِ 2- الطَّ

ن �ساحَيتتتةرِ الُكوَفةرِ كاَن فيهتتتتا َمقَتُل احُل�َسنْي بتتتن علّي ر�سي اهلل  تتتفُّ ُهنتتتا: اأر�ٌض مرِ متتتن الريتتتف، والطَّ

َك. َعنهمتا/ انظر معجم البلدان 3�/4. احَلميُم: َقريُبَك الذي َيودُّ

ُل. حمُق اجلاهرِ وَكى: احَلْمَقى، َجمُع اأنوك وهَو الأ يرًة. النَّ ّ ًَة كانْت اأْم �رصرِ �ساَبُة: اجَلماَعُة َخريِّ 3- العرِ

4- معجم ياقوت 3�/4.

َة بن  ن َبني ُمرَّ �- عبتتتد اهلل بتتتن همتتتام ال�سلويل). ..- نحو 100هتتتت- =. ..- نحو ��1 م ( �ساعتر اإ�سالمتتتي مرِ

هرِ ُمعاوَية،  لرِ اأبي �ُسفيان وهَو الذي اأقَنَع َيزيد بن ُمعاوية على الَبْيعة لْبنرِ الآ ًيتتتا لرِ عتتتة، كاَن ُموالرِ ع�سَ �سَ

عالم 143/4. هرِ / الأ ْعررِ �ْسنرِ �سرِ ُ ار حلرِ كاَن ُيقاُل َلُه الَعطَّ

�رَصح التربيزي �4/3 وانظر ُمروج الذهب 3/��.  �- ديوان احلما�سة برِ

ْند: ا�ْسُم اْبَنَتْي ُمعاوية بن اأبي �ُسفيان. �- َرْمَلُة وهرِ

م َلها. َتلَعقون: َتلَح�ُسون. هرِ َكرَثةرِ اأكلرِ ها، لرِ ُ برِ يَنُة: اأكَلٌة كانْت ُقَرْي�ض ُتَعريَّ خرِ �- ال�سَّ

م�ضرِ ؛ وهَو َيزيُد بُن ُمعاوية،  الأ ديًقا َلُه برِ ْن كاَن �سَ َّ 9- ُمروج الذهب �3/3. وهَو يف هذا البيت َي�ْسَخُر ممرِ

. برِ وَتربَيةرِ الُقُرودرِ رانرِ ْيدرِ الأ �سَ وهو الذي كاَن َيلهو برِ

�سالم،  10- ُعَقيَبتتتة بتتتن ُهبتتترية )...- نحو �0 هت =. ..- نحو ��0 م ( �ساعر خُم�رصم، عا�ض يف اجلاهلية والإ

عالم 241/4.  ا حتى اأيام ُمعاوية / الأ ظلَّ حيًّ
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الباءرِ َلْفًظا، َمْن�سوٌب  : ا�ْسٌم  جَمروٌر برِ بتتتالرِ : الباُء َحرُف َجرٍّ زائٍد. اجلرِ بالرِ اجلرِ ْم. برِ تتتْق وَتَكرَّ تتتْح: َتَرفَّ 11- اأ�ْسجرِ

باًل (. ُه خرَب لي�ض )اأْي َل�ْسنا جرِ الًّ على اأنَّ حَمَ

12- اأبو َيزيد: َيعني ُمعاوَيَة نف�َسُه.

13- العقد الفريد �/2�2 وانظر ديوان احَلما�سة �4/3.

موينَي َجميًعا. َة وَجدُّ الأُ َميَّ 14- َعبُد �َسْم�ض: هَو ابُن عبدرِ َمناف، وهَو اأبو اأُ

�1- ُمروج الذهب 42-41/3. 

لجاحظ 4/��. �1- البيان والتبيني لرِ

ل. برِ غرُي من اأبناءرِ الإ الهما ال�سَّ فيُل والَف�سيُل كرِ �1- الأ

ل.  برِ فرِ الإ َو�سْ هرِ لرِ هرِ واإْتقانرِ كثاررِ ا قيل َلُه الراعي لإ ًيا، واإمنَّ ، ومل َيكْن راعرِ هرِ َد قومرِ �1- هذا الرُجُل كاَن �َسيِّ

. َبرْيرِ 19- اأبو ُخَبْيب: ُكْنَيُة عبدرِ اهللرِ بن الزُّ

ن  ر: َت�سغري جَندة بن عامر، وهو َزعيٌم مرِ ْيدة ابن ُعَومْيرِ 20- اْنظر ديوان الراعي 249 / ط. دار �سادر، وجُنَ

ئة من اخَلوارج (. زارقة ) فرِ ُزعماء الأ

ن�سانرِ وَيغتاُل َعْقَله. الإ ُك برِ مُر العظيم امُلْنَكر. الُغول :ُكلُّ متا َيفترِ 21- دواهي: جمع داهية ؛ وهو الأ

ذي اأ�سَبح  ياط )وقتتتد َن�َسَبها لرِ ّية: ال�سِّ َبحرِ �سْ
ْدَرُه. الأ 22- الَعريتتتف: رئي�تتتض الَقوم وَزعيُمهم. َحْيزوَمتتتُه: �سَ

د. ها. َمغلول: ُمَقيَّ ْخدامرِ ا�ْسترِ ياطرِ اأو برِ ْنعرِ ال�سِّ �سُ ُل َمن اأَمَر برِ وهو اأَحُد ُملوكرِ الَيَمْن، وهَو اأوَّ

23- املَعقول: العقل.

ًكا. رُّ ًل اأو حَتَ وُّ اّبُة التي ُيحَمُل علْيهتا )واأراَد الناقَة اأو اجَلَمل (. َحوياًل: حَتَ 24- احَلُمولة: الدَّ

ْن  ، وُمفَرُدُه مرِ هرِ ْن َلفظرِ ل، واملَخا�ُض: ا�سُم َجْمٍع ل ُمفَرَد َلُه مرِ وق احَلوامرِ �2- ديوانه �2�4/2 واملَخا�ض: النُّ

 . لرِ برِ َن الإ غرُي مرِ فيل: ال�سَّ ًبا وَقْهًرا. الأَ ًة: َغ�سْ قات( ُغُلبَّ َفة واجَلْمُع َخلرِ َمعناُه )َخلرِ

ْخُر بُن َحرب بن اأمّية( ُمَغلَغلة: ر�سالة. الرُجل الَيماين: هو ال�ساعُر  �2- َحرب: اأراَد اأبا �ُسفيان )وا�ْسُمُه: �سَ

. ةرِ يَّ ْمرَيَ الَيمانرِ هرِ اإىل َقبيلةرِ حرِ �سابرِ بيات( لْنترِ غ )قتائل الأ َيزيُد بُن ُمَفرِّ

ماررِ وَوَلُدها اجَلْح�ُض. تان: اأنَثى احلرِ حمك: ُقرباَك. الأَ �2- ررِ

مِّ زياد. ة: هَو ا�سُم اأُ �2- َنهج البالغة 4�3/4 وانظر اأغتاين دار �سادر �194/1و�ُسَميَّ

29- العقد الفريد جت� �ض�.

َل َمَعُه اْبَن  كرِ بن مروان، َعَر�تتتضَ علْيهرِ ماًل، وَطَلتتتَب اأْن ُيقاترِ 30- وقيتتتل اإنَّ التتتذي اأر�َستتتَل اإلْيهرِ هَو عبتتتُد املَلرِ

. َبرْيرِ الزُّ

31- نهج البالغة 2�0/1. 
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َة، وعا�َض اإىل  ، اأدرَك اجلاهليَّ ن اأهلرِ ال�ستتتامرِ ٌر فار�ٌض مرِ َ، �ساعرِ ّي بن اأع�رصُ ن َبني َغنرِ 32- �سهتتتم بتتتن حنظلتتتة مرِ

َة. ع�رصرِ بني اأميَّ

م. ًة َطويلًة، وَقْطُعهم عن اأهليهرِ الدرِ ُمدَّ هرِ يف ُثُغور) ُحدود (البرِ رِ مري اجلي�ض: َحْب�ُض َعنا�رصرِ 33- جَتْ

لزخم�رصي )جمر(. 34- معجم اأ�سا�ض البالغة لرِ

�3- البداية والنهاية 1�9�/1.

ي اأمّية )والَقعَطُل يف  دي َبنرِ يِّ هرِ )كلب( من اأكرَبرِ ُموؤَ �3- جوا�ض  بُن الَقعَطلرِ �ساعر اإ�سالمي، كاَن مَع قبيلترِ

: الكثرُي الكالم(.  َغةرِ اللُّ

َنَمنْي. ابُن َبحَدل: ا�ْسُمُه  �3- جابية اجلولن: بلدٌة اْنَدَثرْت، كانْت َتَقُع َجنوبي دم�سق، و�سمايل قرية ال�سَّ

ل من اأعاَن مروان بن  ح�ستتتان بتتتن مالك الكلبي، كاَن اأمتتتري بادية ال�سام على عهدرِ َبني اأمّيتتتة، وكاَن اأوَّ

الَفةرِ  تاخلرِ َم علْيهرِ برِ ول علتتتتى ُملكرِ ال�سامرِ ،بعَد �ُسُقوطرِ الدولة ال�سفيانية، وقتتتد �ُسلِّ احَلَكتتتم على احُل�سُ

. ْخالفهرِ فاقرِ على َمرواَن وا�ْسترِ اأربعنَي َيوًما، قبَل التِّ

�3- الباذخ: ال�سامخ العايل.

لو العظيمة. ْجل: الدَّ 39- َنفحَت: َدفعَت. ال�سَّ

�رصين ُقرَب َحلب يف �سمايل �سورية. نَّ قرِ 40- ُبطنان: مو�سع برِ

قدام واجلريء. ّي ؛ وهو ال�سجتاع املرِ . الُكماُة: جمُع َكمرِ ةرِ ُ ذو الُقوَّ يد: جمع اأ�سَيد: وهو امُلَتَكربِّ 41- ال�سِّ

ُة.  دَّ ى: اْنَك�َسَفت ال�سِّ ْت الُغمَّ لَّ . جَتَ ال�سيوفرِ اُب َيكوُن برِ ماحرِ وال�رصِّ الرِّ تاُل برِ عاُن: القرِ 42- الطِّ

ُق علْيهرِ  ياُط: متتتا ُيَعلَّ جتتتاز(. النِّ وايتتتتٍة: احَلجزرِ )اأْي احلرِ 43- احَلَجتتتر البعيتتتد: ُيريتتتد املَتتتكان الَبعيد، ويف ررِ

كم ُغَربتاُء عْنها. نَّ ُركم لأ ُه ُيريُد اأْن َيُقول: وال�ساُم ًتْنكرِ ال�سيُء )كاأنَّ

دَّ َبتني اأمّية. َبرْي، و�سرِ ُد عبَد اهللرِ بَن الزُّ يِّ ها كانْت ُتوؤَ نَّ 44- َذَكَر قي�ًسا لأ

، ثاَر على َبنتي  هرِ رِ �4- ُعَبيُد اهللرِ بُن َقي�ض الرقيات )...- نحو �� هت =...- نحو �04م( �ساعُر ُقرْي�ض يف َع�رصْ

ْنُهنَّ  َدٍة مرِ �ْسَوٍة ؛ ُكلُّ واحرِ َثالثرِ نرِ َل برِ ُه َتَغزَّ نَّ اترِ لأ َقيَّ الرُّ َب برِ ُ�سَعب، ُلقِّ ديًقا ملرِ ، وكاَن �سَ َبرْيرِ َة مَع ابنرِ الزُّ اأميَّ

عالم 19�/4. ة / انظر الأ ا�ْسُمها ُرَقيَّ

َيُة )َلها ُفروٌع وُذُيوٌل(. َُة فا�سرِ �4- �َسعواُء: ُمْنَت�رصرِ

ى: جمُع ُبَرٍة،  رة. التتترُبَ . الَعقيلتتتة: املَراأُة الكرمَيُة امُلَخدَّ تتتات �تتتض�1. ُتذهل ال�سيخ: ُتْن�سيهرِ �4- ديتتتتوان الرقيَّ

يَلُهنَّ   �ساُء َخالخرِ ُر النِّ يَنتتتةرِ ( وُتْظهرِ لزِّ نَّ لرِ هرِ �ساُء يف اأرُجلرِ وهتتتتي اخَللختاُل )وهتتتو َحلقٌة كانْت َتلَب�ُسهتا النِّ

. عنَد اخَلوفرِ والَهزمَيةرِ

�سدي �ساعُر الها�سميني، وهو من اأهلرِ الكوفةرِ ،كاَن �ساعًرا وَخطيًبا وفقيًها وفار�ًسا  �4- الكميت بن زيد الأ
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عالم �/233. �ُسجاًعا / انظر الأ

وط. د: ال�سيف. الَقطيع: ال�سَّ 49- امُلهنَّ

لجاحظ �3/4. واحَلَيا: املََطر. �0- اأغاين دار �سادر �14/1 واْنُظر البيان والتبيني لرِ

َة َفرَتًة، ثّم َهجاُهم  حاء َبني هتا�سم، مالأَ َبني اأميَّ ن ُف�سَ �1- هذا الرجل من اأحفادرِ اأبي َلهب، وهو �ساعٌر مرِ

،مات �سنة �9هت.

نا. عَنى اأقاربنا واأبناء ُعُموَمترِ َ ينا: ُهنا مبرِ �2- َموالرِ

ُه  �ساُع، وَنحُتُه: َق�رْصُ تتتهرِ القرِ ن َخ�َسبرِ لرِ �َسَجٌر كانْت ُت�سَنُع مرِ �سْ
ْثتتتُل يف الأ َعُه وعاَبُه، والأ �3- َنَحتتتَت اأثلَتتتتُه: َقرَّ

وَبْرُيُه.

َلى: وهو الُبْغ�ُض والُكْرُه. َن القرِ �4- ديوان احَلما�سة 121/1. َنقليكم: َنكَرُهكم؛ مرِ

َ اإمارة الكوفة يف عهد علّي،  حو، ويلرِ لَم النَّ َع عرِ ��- ا�سُمتتتُه ظتتتامل بن َعْمتتترو الدوؤيل الكناين، وهو الذي و�سَ

، مات �سنة �9 هت.  هرِ ومَلّا ا�سُتخلَف ُمعاوية �ساَيَرُه، َفاأكَرَمُه وباَلَغ يف اإكرامرِ

��- انظر مروج الذهب �3/3.

اك الظرفاء،  ��- مالتتتك بتتتن الريتتتب املازين التميمتتتي )...-نحو �0 هت=. ..- نحو ��0 م( �ساعر متتتن الُفتَّ

َف  ، ُعررِ هرِ ًدا من اأتباعرِ تتتَر يف اأول ع�تتترص بني اأمية، راَفَف �سعيد بن عثمان بن عفتتتان َفجَعَلُه جُماهرِ ا�سُتهرِ

هرَيةرِ التي َمطَلُعها : هرِ ال�سَّ هرِ يف ق�سيدترِ َنف�سرِ ثائهرِ لرِ ررِ برِ

ل�������ي�������َل�������ًة   َّ َّ اأب����������������ي���������������� ه������������ل  ����������ع����������ري  �����������سِ ل����������ي����������َت  األ 

������واِج������ًي������ا ْزج������������������ي ال�������ِق�������ال��������سَ ال������نَّ �����ا اأُ ِب����������������وادي ال�����َغ�����������سَ

بل جمع  َن الإ راُم مرِ ي�ض: الكرِ ْثُلُه. العرِ ى )اأْي َمكان َنْبتعُد فيهرِ َعْنكم(. واملَْزَحُل مرِ ��- َمزاح: ُمْنَتاأى وُمَتَنحَّ

ام الظاملني(. حراءرِ والُبعد عن احُلكَّ ل�سَّ تاًل ُم�ستاَقًة لرِ وادي: َعْط�َسى )ُيريُد اإبرِ اأعَي�ض وَعْي�ساء.  �سَ

. باحرِ ي: يَتعاَمُل َمَعهم يف ال�سَّ ، ُيغادرِ �9- ُيراوُح: َيَتعاَمُل َمَعهم يف املَ�ساءرِ

لفرزدق.  بياُت يف ديوان احَلما�سة َمن�سوبٌة لرِ د 301/1 وانظر ديوان احلما�سة 109/2 والأ لُمرَبّ �0- الكامل لرِ

َن املَْعزرِ )اجَلتتتْدي( والَبْهُم: الَقطيُع مَن  غرُي مرِ ُر َعُتود: وهتتتو ال�سَّ غَّ د: ُم�سَ ُبتتتر. ُعَتيِّ ال�ْستتتُت: َحلَقتتتُة الدُّ

ر�ض اخَلفي�سة. هتاد: جمع َوْهَدة ؛ وهي الأ . الورِ غاررِ الَغَنمرِ �سرِ

�1- مروج الذهب 402/3. 
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يجب اأن ال نفرت�س اأن اللون ال�صتعمال الر�صامن فقط.. فقد لعب دوراً 

هاماً يف كّل جماالت احلياة.. ومن ال�صعب جداً التخيل، اأن احلياة تخلو من 

الت�صوير  اللون.. ففي  روؤية احلياة دون  القدرة على  لدينا  مل تكن  أو  ا اللون 

لوان »يف اإطار الرمز.. �صعياً وراء دالالت جديدة  والر�صم بديهي ا�صتعمال االأ

فاق.. وجتعل �صكله هو معناه ومتامه. وال معنى هنا مطابقاً يف  تزيد من االآ

ن اللون هو ماهيتُه. فاإىل هذه  أو نفت�س عن معنى هذه اللوحة. الأ اأن ن�صاأل ا

)1(
املاهية اأو هذا ال�صكل اللوين، يعود اجلمال الفني وتعود املتعة الفنية«

اللـــــون.. وال�شـــــــعر

ناقد وباحث �سوري

العمل الفني: الفنان حممد غنوم

❁

ò

❁
ان قنديل غ�سّ
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ال�����ص��ع��ر ف��ل��ه نكهته  ا���ص��ت��ع��م��ال��ه يف  أم����ا  ا

اخلا�صة واأهميته، و�صيت�صح ذلك تباعاً. 

اأوًل: توطئة:

تاأثري  القدم  منذ  ول  االأ ن�صان  االإ ع��رف 

ن�صان  لوان على حياته، فالطبيعة حتيط االإ االأ

أ���ص��ا���ص��ه ���ص��وء.. وتلعب  ل���وان. »ال����ذي ا ب���االأ

الفيزياء دوراً لتحليله، وقيا�س موجاته«.

لوان دور حيوي يف حياته.. ومكنت  ولالأ

ال��ك��ون..  عنا�رش  م��ع  التعامل  م��ن  ن�����ص��ان  االإ

بن  وي��ف��رق  وال��ك��ت��ل،  امل�صاحات  وب��ه��ا مييز 

وبها  الطبيعية،  املوجودات  من  الت�صابهات، 

جماٍل  كل  يف  وم�صاعره،  عواطفه  عن  يُعّر 

جهزة الدقيقة،  اإبداعي.. ونتيجة البتكار االأ

والو�صائل احلديثة.

جميع  يُ�����ص��ج��ل  اأن  ال��ب��اح��ث  ا���ص��ت��ط��اع 

ن�صان »نف�صياً  االنعكا�صات، التي ت�صدر عن االإ

اأو ج�صمانياً« على �صعادتنا وحزننا، اإقدامنا 

واإح��ج��ام��ن��ا.. وق��د �صجل ك��ذل��ك ال��ت��اأث��ريات 

عاماً  اأن تُظهر تكويناً  التي ميكنها  املبا�رشة 

الثقل  أو  ا اخلفة  احل��زن،  اأو  الفرح  مبظهر 

أو ال�صخونة. ح�صا�س بالرودة ا مثلما تُثري االإ

التاأثريات  وهي  املبا�رشة  غري  والتاأثريات 

�صخا�س، ويرجع م�صدرها  التي تتغري تبعاً لالأ

ال��ع��اط��ف��ي��ة واالن��ط��ب��اع��ات  ال��رتاب��ط��ات  اإىل 

املو�صوعية اأو غري املو�صوعية املتولدة تلقائياً 

من تاأثري اللون، الذي ي�صبب:

�رشعة دقات القلب.  -1

ت���ع���دد ح����رك����ات اجل����ف����ون ف��ت��ح��اً   -2

واإغما�صاً.

لتو�صيل  ال���ك���ف  ق��اب��ل��ي��ة  ازدي������اد   -3

احلرارة والكهرباء وازدياد رطوبتها واإفرازها 

للعرق.

التي  البيانية  الر�صوم  اختالف يف   -4

ت�صجل للمخ.

ن الكائن الب�رشي »فعل، فكر، هند�صة  الأ

ح��وا���س وب����وؤرة ف��ع��ل وان��ف��ع��ال« ول��ك��ن كيف 

�صيت�صح ذلك يف ا�صتعمال اللون كمفردة يف 

أنواعه. وهنا ميكن الرتكيز على  دب بكل ا االأ

خرى. ال�صعر مع تنويه ب�صيط للمجاالت االأ

)2(
ثانيًا: اللون يف قراءة النف�س

- التتلتتون التتربتتتقتتايل: ي��وح��ي  ب��ال��دفء 

ثارة والتوهج تاأثريه لطيف على البع�س  واالإ

للتوتر،  مثرياً  خ��ر  االآ البع�س  ي��راه  حن  يف 

�صفر«. حمر + االأ »مزيج من اللون االأ

لون  ال�صم�س..  ل��ون  �تتستتفتتر:  الأ التتلتتون   -

يف  ا�صتخدم  حيث  وال�����رشور  املعتدل  امل��زاج 

مرا�س الع�صبية. عالج بع�س االأ

يوحي  الطبيعة  ل��ون  ختت�تترص:  الأ اللون   -

النف�س  على  ال�صكينة  ي�صفي  اإذ  ب��ال��راح��ة 

ن�صان على ال�صر. وي�صاعد االإ

ال�صعور  ع��ل��ى  ي��ب��ع��ث  زرق:  الأ التتلتتون   -
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باال�صرتخاء، ويخفف من حدة االنفعال.

حمر: يزود اأج�صامنا بالطاقة  - اللون الأ

واحليوية.

- التتتلتتتون التتبتتنتتفتت�تتستتجتتي: ت��ق��وي��ة ال��ق��درة 

الروحية والنف�صية.

اجل�صم  على  كبري  ت��اأث��ري  ل��ه  النيلي:   -

والنف�س.

ل��وان كيان نحبه.. ونتعامل  االأ باخت�صار 

ن�صان من خالله..  معه.. وموؤ�رش لتج�صيد االإ

لوان تدخل يف تكوين كل �صيء  ما يراه.. واالأ

لونن..  من  اللون خليطاً  ياأتي  وقد  حولنا. 

فياأخذ املعنى الكلي لهذين اللونن البنف�صجي 

زرق.. اإلخ. مثاًل.. مزيج احلمر واالأ

نبحث  فيما  ال�صوؤال  نطرح  قد  فلذلك 

نرثية  جملة  خ���الل  م��ن  ن�صتعيد  أو  ا ع��ن��ه، 

امل�صتقبل  يف  ي��ك��ون  م��ا  �صعرية  ق�صيدة  اأو 

أو الفهم  م�صدراً ل�صعادتنا، وم�صدراً للتذوق ا

اأو  اجلملة  يف  اللفظية  ل��ل��دالل��ة  احلقيقي 

أ�صئلته..  ا اللون يطرح  ال�صعري. وكان  البيت 

الكلمات  يت�رشب بن  الذي  النور  من خالل 

لفاظ.. ومن خالل املعاين الذي يُقدمها  واالأ

اأ�صاًل للق�صيدة.

ومن خالل القدرة على التو�صيح املبكر 

اإىل  ال���ع���ودة  ع��ن  يُ��ع��و���ص��ن��ا  ال����ذي  للمعنى، 

خرى يف الفهم  املعاجم وامل�صادر اللغوية االأ

ال�صادقة  امل�صاعر  لنا  وي��ق��دم  والتو�صيح. 

التي تزهر يف كل الف�صول، ويقدم لنا الزمن 

الذي يح�صبه املرء بالدقائق وال�صاعات بلون 

جابة على  أو كلمة عن اللون. فعندئذ تاأتي االإ ا

النف�صي  واملدلول  اللون  بفهمنا  �صئلة  االأ كل 

له.

الق�سي���دة  يف  الل���ون  ا�ستخ���دام  ثالث���ًا: 

ال�سعرية

»يح�رش اللون يف ال�صعر كمفردة وكمكّون 

ي�صكل  يجعله  مم��ا  ال�����ص��ورة،  لبناء  أ�صا�صي  ا

أ�صا�صياً يف التاأثري ال�صعري، ومن ثم  عن�رشاًٍ ا

التف�صيل اجلمايل لل�صعر.« ويُ�صري اللون اإىل 

أو نف�صياً-  �صا�صي –مكاناً وزماناً ا امل�صدر االأ

يت�صّكل  عندئذ،  امل�صمون  م��ع  يتوافق  مم��ا 

املعنى الذي ي�صمل الن�صاط واحلياة الفاعلة 

ومدلوالتها  ورد/  /كما  النف�س  تعني  التي 

اأن احلقيقة  اإىل  اأحياناً  ت�صري  التي  النف�صية 

باللون ترتبط باملكان وهذا املكان يف اللوحة 

ألوانه بينما  »ال�صطح« الذي يفر�س قوانينه وا

أو َمْداً«  يخرج من املكان املوؤطر اإىل �صا�صة »ا

اأو  ال�صور  عليه  تت�صكل  كال�صباب  في�صبح 

اللوحات، كل هذا يبقى يف بوؤرة املكان.. الذي 

يت�صف بالغمو�س و�صعوبة التمييز والروؤية.. 

يف ال�صباب تكمن لوحة حتمل طيفها اللوين 

وخا�صة عندما يخرتقها ال�صوء الذي هو بحد 
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ذاته لون –كما ذكرت- فتت�صكل ال�صور، ثم 

ت�صتويف اللوحة مو�صوعها.. فن�صاهد توقيع 

أيام فيقدم لنا  الفنان عليها.. ثم ال مت�صي ا

م�صهداً ت�صكيلياً اآخر مهياأ ال�صتقبال ال�صورة 

وامل�����ص��اع��ر واإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى �صطح 

يختاره لنف�صه.

�صياء بو�صوح عن حميطها  »ويتم متييز االأ

وع���ن ال��ف�����ص��اء امل��م��ت��د ح��ول��ه��ا ف��ع��اد ال��ل��ون 

ح�صا�س  وال�صوء والدرجة واخلط لت�صف االإ

نح�صها.  كما  �صياء  االأ ولي�س  �صياء  االأ بهذه 

غدا اللون لغة للتعبري يف حد ذاته، وغدت 

بناء  يف  حراً  اإيقاعياً  اللون عن�رشاً  درجات 

.
)3(

ف�صاء ال�صورة«

واأخ�����ذت ال��ك��ل��م��ات واجل��م��ل »م��ك��ون��ات 

ال�صورة  تنظيم  يف  دوراً  تلعب  الق�صيدة« 

فكار  التي يراها القارئ.. واإن احل�صد من االأ

أو  أو الزمان.. ا أو املكان ا التي ت�صف املوقف ا

أو  اأي �صيء اآخر.. ياأتي اللون لي�صفه بكلمة ا

للتفكري ب�صكل �صليم.  اثنتن –ويُ�صكل طرقاً 

وقد ي�صتمل منطاً �صخ�صياً يف التفكري والفهم. 

أثبتت  وميكن توجيه النقد ملا اأطرحه، ولكن ا

مر اأن الق�صيدة التي  يف نهاية االأ
 )4(

التجربة

والت�صكل  للفهم،  أ���رشع  ا اللون،  على  حتتوي 

واملحاكمة  التفكري  اإىل  ومييلون  ال��ذه��ن��ي، 

ال�صورة،  يف  احل�صي  الف�صاء  ذلك  وت�صكيل 

الق�صيدة  ���رشح  يف  متطورة  ف��ك��رة  وت��ق��دمي 
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قدم  لها.. مما  العام  الفهم  ثم  بيتاً،  بيتاً.. 

ذلك متايزاً يف الثقافة وم�صتويات الطالب. 

وفهمهم للون من الناحية النف�صية.

وهنا تدخل القراءة الو�صفية لي�صتق�صي 

حيان ال�صكل  البنية والوحدة الفنية وبع�س االأ

بحركات  امل��ك��ان  ليثبت  اإل��ي��ه  ي�صعى  ال���ذي 

يف  ال��ل��ون  بينما  املعنى  م�صقوفة  وم��ف��ردات 

يقدم  ت�صكيلياً..  لل�صورة  ي�صتجيب  ال�صعر 

املعنى النف�صي يف العمق للداللة على املعنى 

»يذهب ال�صاعر بول �صاوؤول اإىل فر�س طاقة 

م�صاحة  و�صغط  املكان،  على  هائلة  ت�صكيل 

املكانية  الت�صكيالت  م��ن  ب��ك��ث��اف��ة  ال���ورق���ة 

�صكال واملهام. املتنوعة االأ

ال�سحراء املطلية بالف�سة تنفتح عليها عيون مقروحة

ترن على حجارتها اأوراق املعدن

ال�سحراء املبهورة ال�سم�س �سوداء كادت

اأن تنتظر

هذا ال�سكون ال�سمعي على الروؤو�س

هذه اجلدران البلورية يف احللم

احل�صد  معاينة  على  القّراء  يحّر�س  اإذ 

–املمكنة-  الت�صكيلية  املفردات  من  الالفت 

ت�صكيلي  فعل  ب�صالحية  وامل��ع��ب��اأة  �صعرياً، 

يوحي ب�صطح اللوحة اأكرث من اإيحائها ب�صطح 

الورقة.

فالت�صكيالت املتنوعة »ال�صحراء املطلية 

/حجارتها/  مقروحة  ع��ي��ون  /ال��ف�����ص��ة/.. 

/�صم�س  املبهورة  ال�صحراء  املعدن/  اأوراق 

����ص���وداء/ ال�����ص��ك��ون ال�����ص��م��ع��ي /ال����روؤو�����س/ 

ت�صابكاً  تت�صابك  احللم  البلورية/  اجل��دران 

ال�صيميائي  كونها  وي��ن��زع  ودالل���ي���اً،  لفظياً 

نحو  اللوحة،  �صطح  ا�صتدراج  اإىل  امل�صرتك 

القابليات  ذوات  الت�صكيالت  هذه  ا�صتقبال 

التدليلية املتمركزة حول لغة �صينمائية، تعر�س 

حباط والت�صيوؤ وت�صور  النكو�س واالإ حاالت 

)5(
اإ�صارتها اخلاطفة من الداخل«.

اإن هذه االت�صالية والت�صمن املتدرجتن 

اخليال  ت�صتمل  ت�صكيلياً  عماًل  لنا  قدمت 

يقول  عندما  النف�صية،  واملفاهيم  واملنطق، 

ل��وان  االأ ذات  وهي  �صوداء«  »�صم�س  �صاعرنا 

املدلول  اإىل  ي�صري  فهنا  ذك��رت.  كما  ال�صبع 

أ بعدئذ ما وراء هذا املدلول..  النف�صي، لنقرا

ومت�صلة،  متتابعة  ع��الق��ة  اأوج��دن��ا  فنكون 

للق�صيدة  العام  املفهوم  اإىل  لن�صل  ومتكررة 

أو الكلمات  دون اأن يُغرقها ال�صاعر باحل�صو ا

بعدئذ.  يق�صده  م��ا  ل��ن��ا  ليو�صح  ال���زائ���دة 

فاللون هنا وفّر علينا ق��راءات عدة امتدت 

اإىل  والنف�صي.  الت�صكيلي  اللون  مفهوم  عر 

ال�صعور  جانب  اإىل  ال�صعري  اللغوي  املفهوم 

لوان متتع بهاتن  أو الرودة كون االأ بالدفء –ا

املّيزتن.
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ل��وان احل��ارة.. التي  ل��وان الباردة، واالأ االأ

ح�صا�س النف�صي  تنطلق اأ�صاًل من ال�صعور واالإ

ب��ذل��ك. م��ا ي��دف��ع امل���رء ال��ق��ارئ باالنفعال، 

ح��االت  يُخلُق  كما  ل��دي��ه،  اخل��ي��ال  وجت�صيد 

املتمتعة،  النف�س  والعن..  للنف�س  انفعالية 

ومنهم  وال�صفافية واجلمال  القارئة،  والعن 

بي�س، اللون الذي يقدمه  من وّظف اللون االأ

ألوان الطيف »قر�س  الت�صكيليون مركباً من ا

لوان  نيوتن« وعاك�صاً لل�صوء بكل موجات االأ

املركب منها- اإنه النور حيث وظف ال�صاعر 

ب��ي�����س »ب��دالل��ت��ه  حم��م��د ع���م���ران ال���ل���ون االأ

املختلفة توظيفاً مالئماً لطبيعة ال�صياق، يف 

ق�صيدته: 

لل�سباح الذي يتفتح قلٌب من الثلج

يهطل فوق �سياج احلديقة

غرف يف بيا�س املدى

ومقا�سري غيم،

وفوق املدى يغ�سل الثلج وجه ال�سماء العتيقة

بارٌد قلب بيتي

�ساأوقد هذه اجلذور

واأفتح اأبواب روحي.

واأدعو اإىل دفئها الرحب.. روح اخلليقة

والنقاء  للطهر  رم��ز  اإال  هنا  الثلج  وم��ا 

اأن  على  ي��دل  وه���ذا  واجل��م��ال  وال�صفافية 

ال�صاعر يع�صق احليوية وال�صفافية وال�صفاء، 

مبعنى اأدق: اإن ال�صاعر مت�صوف يف اجلمال 

وحب اخلري والنقاء.

اإىل  بي�س يرمز دائماً  اإن ظهور اللون االأ

انت�صار اخلري، اإنه النور الذي ي�صحق الظالم 

)6(
مل. ويب�رش باالأ

- وقد يُقدم لنا ال�صاعر الزمان واملكان 

ال�صباح.  ال��ل��ون..  م��ن خ��الل  وا���ص��ح  ب�صكل 

الظهر. امل�صاء. الليل. بالن�صبة لليوم الواحد.. 

لكل  حيث  لل�صنة  بالن�صبة  الف�صول  ول��ك��ل 

ف�صل لونه.. الذي يت�صف به.. ويقدم اللون 

اإل��خ..«  البحر-  اجلبل-  »ال�صهل-  الطبيعة 

أو اأكرث من اللون، فتلبي الرغبة يف  مبفردة ا

أو نرثاً« باأقل كلمات..  الكتابة »�صعراً كان –ا

حتتاج  ل��وان  االأ اأن  وال�صيما  تعبري..  واأجمل 

القارئ،  يحتاجه  ال��ذي  التاأملي  الفكر  اإىل 

حتى ال ي�صقط يف حب التنظري، وكذلك لن 

عندئذ  ويعي�س  الق�صيدة  معرفة  اإىل  ي�صل 

�صل اأ�صبحت  داخل الق�صيدة، التي هي باالأ

من  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال���ف���ارق  م���ع  ت�صكيلية  ل��وح��ة 

اأدق  الناحية ال�صمولية، حيث اللوحة تطرح 

هذه  اإىل  يو�صلك  ال�صعر  بينهما  التفا�صيل 

أو  التفا�صيل، ويجعلك يف اأح�صان الطبيعة ا

التي حتر�صها  ال�صاعر  الكائن يف روح  اجلو 

عاطفته ال�صادقة وقدرته على اإي�صالنا اإىل 

ب��داع  االإ خيال  من  لنا  تقدم  تناغمية  لوحة 
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فيقدمان  وال�صعر،  اللوحة  نلحظه يف  الذي 

دورة املكان، والزمان كما اأكد الدكتور علي 

حداث رهينة بدائرتي وجود  أ�صعد وطفة »االأ ا

تتمثل يف الزمان واملكان. واإذا كانت حلظات 

الزمن تتج�صد يف اإيقاعات املا�صي واحلا�رش 

وامل�صتقبل، فاإن اللحظات املكان تتج�صد يف 

يتطلب  وهذا  والو�صعية  القدا�صة  اإيقاعات 

ع��الق��ة خ�صوع  يتمثل يف  اإن�����ص��ان��ي��اً  م��وق��ف��اً 

�صيطرة  ع��الق��ات  أو  ا ومعطياتها  للطبيعة 

)7(
عليها.

ال��ل��ون يف  يُ��ق��دم  اأن  ال��ف��ن��ان  ا�صتطاع   -

ف��وزي  ك��م��ال  ال�����ص��اع��ر  ق���ال  ك��م��ا  ال�صيا�صة 

ال�رشابي:

»يا حرية!

وجه العرب اأمامك اأ�سود

وجهي اأ�سوْد

وطني اأ�سود

خبزي اأ�سود

حريف اأ�سود

حتى الدمع بعيني اأ�سود«

رغبة  تعك�س  الظالمية  ال�صورة  وه��ذه 

اللون  اإال  كان  وما  التعبري عنها  ال�صاعر يف 

����ص���ود وح��ت��ى ت�����ص��ك��ي��ل��ي��اً ظ���الم���ي���اً.. فال  االأ

اعتماد احلرية  �صوى  اأمل  آن��ذاك من  ا يبقى 

احلقيقية فاملفردات اللونية التي تتوزع بن 

ال��ذي  ال���دور  لنا  تقدم  وامل��رم��ز،  املح�صو�س 

الرمز  اإحداهما  اإي�صاح  يف  اللون،  به  يقوم 

–املح�صو�س.
»اللون  لنا  فقدم  ع��م��ران  أم��ا حممد  ا  -

على  ل��ل��دالل��ة  خ�������رش  االأ ال��ل��ون  م��ع  زرق  االأ

اخل�صوبة واجلمال واخلري والعطاء وهذا ما 

يعك�صه قوله:

لكن الريح مواتيٌة

والبحر اأزرق

البحر اأزرق اأو اأخ�ر

�رعة افتحوا الأ

طفال والغنيات افتحوا اأ�رعة الأ

اأعلنوا الفرح

زرق يت�صافر يف هذا الن�س  اإن اللون االأ

خ�رش للداللة على احليوية واجلمال  مع االأ

والفرح على هذا النحو، ا�صتطاعت ال�صور 

اإث���راء  يف  ف��اع��اًل  دوراً  ت����وؤدي  اأن  ال��ل��ون��ي��ة 

حممد  ال�����ص��اع��ر  –ع��ن��د  ال�صعرية  ال��ت��ج��رب��ة 

عمران- نظراً الرتباطها بالدالالت النف�صية 

املحدود  طار  االإ بها من  واملجازية واخلروج 

اإىل الالحمدود، كما اأكدت وعي ال�صاعر مبا 

ال�صياغة  اأهمية يف  من  ل��وان  االأ عامل  ميثله 

)8(
ال�صعرية«.

»ا�صتخدام اللون ل�رشورة القافية كما هو 

مر لدى ال�صاعر عبد الكرمي الناعم االأ
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خ�ر الع�سب الأ

عيناك خ�راوان

الوقت حار�س �سور

باملاء والرهان

الع�سب اأخ�ر

عيناك خ�راوان

قداح والدنان الوقت غابة الأ

والقلب مقمر

)9(
الع�سب اأخ�ر..اإلخ«.

وي��اأخ��ذ ال��ل��ون يف اال���ص��ت��خ��دام امل��دل��ول 

النف�صية  ب��ع��اد  االأ اإىل  ي�صتند  ال��ذي  الديني 

واالعتقادية التي تك�صب الق�صيدة م�صتوين 

اللون  يعك�صه  ملا  واعتقادي  وداليل  جمايل 

تقدمي  اإىل  وال�صعرية،  الت�صكيلية  بح�صا�صيته 

اللون مبا ينا�صب احلالة الدينية واالجتماعية 

يظهر يف  اجتماعياً  تقليداً  خري  باالأ في�صبح 

»ا�صتخدام  الديني«  »ال��زي  اليومية  حياتنا 

ال�صاعر  متعددة كما هو عند  ل��وان نعوتاً  االأ

حممد عالء الدين عبد املوىل يف ق�صيدته: 

من جدل القلب:

هذا اأنا: �سياد اأ�سواق و�سيد لل�سدى

فخذي جميع اأفرا�سي الزرقاء واخل�راء واحلمراء

)10(
والتحفي باأجفاين نامي«

»احلب«  بق�صيدته  كحل  ف��وؤاد  وال�صاعر 

كداللة  بي�س  واالأ �صود  االأ بن  التباين  وظف 

ن�صانية. حيث  نف�صية من �صاأنها رفع �صاأن االإ

قال:

»يف ا�ستعال اجل�سد

 يتداخل دفء ال�سواد 

بدفء البيا�س 

مد  يف انت�سار الأ

تتماهى الفوارق 

مبدعة كوكبًا 

)11(
لنبجا�س الريا�س«

كما ع��ر ال��ف��ن ع��ن احل��رك��ة ع��ن طريق 

لوان  لالأ تدريجي  تنظيم  طريق  عن  اللون، 

وفق ت�صل�صلها يف حتليل ال�صوء، ووفق تدرج 

أو تكرار اللون، وتقدميه  من لون اإىل اآخر.. ا

ب���درج���ات م��ت��ت��ال��ي��ة، ت�����ص��ع��ر ال��ع��ن عندئذ 

ويقدم  ال�صعر،  ي��خ��دم  م��ا  وه���ذا  ب��احل��رك��ة، 

�صيت�صح  املتحركة كما  ال�صعرية  ال�صورة  لنا 

معنا الحقاً، و�صيت�صح لنا البعد الثالث الذي 

نطلق عليه احلجم يف خميلتنا خالل قراءة 

اللون  قدموا  ال�صعراء  اأن  الق�صيدة.�صحيح 

�صل مل  كمفردة لغوية، خدمت الن�س فهذا باالأ

يقت�رش على ال�صعر، واإمنا اأخذ النرث الن�صيب 

كر يف اعتماد اللون كداللة نف�صية وجمالية  االأ

احلديثة  ال��رواي��ات   وخا�صة  ال��ق��دم..  منذ 

كثرياً  قدمن  االأ ق�صائد  يف  اللون  ورد  وقد 

وهنا التاأكيد على الدور الذي يلعبه اللون يف 
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خر  باالآ بعملية معقدة-  يتم  الذي  الق�صيدة 

تعتمد على الفكر التاأملي، الذي يخلق لدى 

داخل  يف  والقائمة  الدائمة  احلركة  الفنان 

الفنان نف�صه.

رابع���ًا: ق���راءة نف�سي���ة وح�سي���ة للون يف 

الق�سيدة »مقاربة«

ع�صور،  منذ  اجلمالية  فكار  االأ انت�رشت 

تتبلور  امل�صطلحات  أو  ا املفاهيم  واأخ����ذت 

اجلمال  لعلم  فاأ�صبح  املعا�رشة  الثقافة  يف 

الفروع املختلفة.

ع��ل��م اجل��م��ال ال��ب��ن��ي��وي، وع��ل��م اجل��م��ال 

وعلم  اجل��م��ايل،  النف�س  وعلم  االجتماعي، 

علم  ط��رح  لنف�صي  أ�صمح  وا البيئي  اجل��م��ال 

نظامه  دراك  الإ والنف�صي  احل�صي  اجل��م��ال 

اجلمال  فعلم  ال�صعر.  وخا�صة  دب،  االأ يف 

العالقات  للك�صف عن  كثرية  لنا طرقاً  قدم 

بداعية، ويف طبيعة  �صياء االإ اجلمالية، يف االأ

أنتجته. �صياء اجلمالية التي ا االأ

على اختالف وجهات النظر يف املفهوم، 

الظروف  جمموع  يف  الكامنة  �صباب  االأ ويف 

علم  قدم  والزمن..  واالجتماعية،  الطبيعة 

اجلمال النف�صي النظر اإىل العمل الفني من 

حيث جوهره واأهدافه وتطوره التي ترتبط 

واالجتماعية..  النف�صية  اخل�صائ�س  ببع�س 

ث��ر الفني مبا هو رم��ز.. وهذا  أن��ه علم االأ وا

يف  اجلمالية  ال��ع��الق��ات  لنا  يك�صف  ال��رم��ز 

اللون..  الرمز  وهنا  ومعانيه.  الن�س  مباين 

منها..  يتكون  التي  الرموز  جمموع  وال�صعر 

ب��ف��ر���ص��ة ج��م��ال��ي��ة ح�صية،  ال���ق���ارئ  ف���ت���زّود 

واإدراك و�صعور باللذة اأكرث.

يكتفون  ال  ال��ف��ن��ان��ن  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  »ب��ي��د 

ن���ت���اج ب���ال ت��ب�����رش م��ت��ب��ع��ن اإر�����ص����ادات  ب���االإ

نف�صهم  الأ يتخذون  بل  الكامنة  ا�صتعداداتهم 

قدر  اأ�صياًل حماولن  أو  ا مقلّداً  اأعلى،  مثاًل 

�صورة  اأو  منه،  اإنتاجهم  تقريب  امل�صتطاع 

أثر فني تخيلوا  ثر فني، اأو خا�صية ا مركبة الأ

يعجب  ال��ت��ي  ال�صفات  جميع  ُزوِّدت  أن��ه��ا  ا

الفنان بها ويحاول حتقيقها. اإنها هنا �صورة 

وهي  انفعالية  ���ص��ورة  بالرغبة،  م�صحوبة 

بهذه ال�صفة قادرة على اإثارة اأعمال.ولكننا 

تعبريٌ  النف�س  علم  نظر  يف  الرغبة  اأن  نعلم 

وقوة  الظهور،  يبغي   
ٍ
ت��ام ا�صتعداٍد  عن  واٍع 

ا�صتعداد  أو  ا اأهلية  ذات  مقموعة  ع�صوية 

)12(
للقيام بدورها«.

ولقد ارتبط ال�صعر بلحظة من اللحظات 

بال�صيطان ال�صعري كما ارتبط الفن الت�صكيلي 

بالقوى  ربطه  عن  للتعبري  وذل��ك  بال�صحر. 

ثر االنفعايل.. اخلفية واالأ

–ال�����ص��ي��ط��ان«  »ال�����ص��ح��ر  يجتمع  ه��ن��ا   -

ب��داع��ي��ة ويف ن�صاطه  ن�����ص��ان االإ يف ���ص��ورة االإ
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االجتماعي يف جميع جماالت احلياة.

وكثرية..  أوق��ات عديدة  ا وانت�رش هذا يف 

أ املبدعون درا�صته  وحتى اأ�صبح كمعتقٍد، بدا

وحتليله.. فمهما اختلفنا يبقى املفهوم يُبَحث 

من اجلمالية يف بنية الن�س ومعانيه وخا�صة 

اإذا كان اللون هو الرمز والكلمة التي تُبنى 

عليها الق�صيدة.

يخلقه  ال��ذي  امل��ادي  ال�صيء  ال�صورة:   -

ل����ة اأح��ي��ان��اً  ال��ف��رد م��ن خ���الل ا���ص��ت��خ��دام االآ

بداع بالفر�صاة اأحياناً اأخرى »اللوحة«. واالإ

فيها خيالنا  ن�صغل  الت�صّور: طريقة  اأما 

خل��ل��ق ���ص��ور يف ع��ق��ل��ن��ا.. وم���ن ث��م ت�صبح 

الت�صكيلي  الفن  »ويبقى  امل��ج��االت  بكل  فناً 

بداع  لوان من خالل االإ �صا�صي لالأ احلا�صن االأ

يف اللوحة..

قد  التي  الطفيفة  املوؤثرات  بع�س  ولعلَّ 

ت�صاعد على فك رموز اللون ومعناها الذي 

لفتح  م�صتبقة  ت��ك��ون  ق��د  م�صمرة،  ب��ف��ك��رٍة 

احلوار.. واالتفاق بن اليد، والب�رش، الروؤى، 

���ص��ا���ص��ي للعقل وال�����روح.. وم��ن  امل�����ص��در االأ

بداع. بعدهما االإ

علم  م��ن  م�صطلح  احل�صية:  فالتجربة 

والعليا  الق�صوى  ال��ن��ه��اي��ات  ت��اأخ��ذ  النف�س 

ال��ف��راغ  ه���ي  ال������ذات..  فت�صبح  ل��ل��وع��ي.. 

التي ال ترى،  حا�صي�س  احلقيقي املمتلئ باالأ

اللون  أ�صا�صه  ا ال��ذي  بامل�صدر  توجد  واإمن���ا 

امل�صدر،  عن  الناجت  مفهومه  اأو  ال�صعر،  يف 

باإ�رشاقه  املتاألق  الوعي  خالله  من  فيتكون 

والنفو�س،  والعقول  ج�صام  االأ يتجاوز  ال��ذي 

�صيء،  لكل  املتجاوزة  ال��روح  أي�صاً  ا وتتكون 

حلريتها  وممار�صة  مفهوم،  لكل  وال�صاملة 

هذا  الق�صيدة  تقدمها  التي  امل�صاحة  عر 

النا�س  ك��ل  »اإن  ق��ول��ه:  يف  را�صكن  عناه  م��ا 

املعتدل  وامل���زاج  الكامل  التدريب  ذوي  من 

اأج��ل  م��ن  يق�صد  وال��ل��ون  ب��ال��ل��ون،  يتمتعون 

وبهجته،  ن�صاين  االإ للقلب  الدائمة  ال��راح��ة 

أ�صمى اأعمال اخللق قد منحت اللون  كما اأن ا

�صارة والدليل  برثاء وكرم، وكاأن اللون هو االإ

عمال« فالدور يف  العظيم على كمال هذه االأ

بداعية-  اخللق، وال�صاعر ياأخذ الثالثية –االإ

أو اللوحة فكيف –يتجلى  الت�صور- ال�صورة ا

ذلك اخللق؟

نادر  لل�صاعر موفق  فمن خالل ق�صيدة 

)13(
»اأخذت عنوان حديقة!«

»املقطع الثاين- والثالث – والرابع«

جاء امل�ساء

غ�ست قلياًل �سو�سنات حلوة

لكاأمنا

حتى اأزاهري احلدائق حني تع�سق

ل يجافيها احلياء
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زهار كالع�ساق وكاأمنا الأ

وان�س والغيد الأ

تغتلي كيدًا اإذا مرت بها الن�سمات

تعبث مرة بال�سعر

اأو نغفو على بتالت نهد قرنفلة

ن تبدو امل�سكلة الآ

حني احلديقة اأ�سبحت

مرجًا من الدحنون

حنته الدماء

❁    ❁    ❁

هذي احلديقة يف امل�ساء 

راحت تخبئ نف�سها

يف ظل عابق بالذكريات

وت�سابقت اأحالمنا البي�ساء

كي تغفو على اأهدابها

مثل ال�سالة

❁    ❁    ❁

مل يبق اإل عا�سقان

غزاهما �سمت الكالم

�سبكا اليدين

وقبل هذا

�سابكا القلبني

والدنيا غرام

الن�ض ال�سعري: جاء امل�صاء

لنا معرفة  ترك  أو  ا رم��ادي  اأزرق  اللون: 

اللون يف زمن معن وحلظة معينة.

الن�ض ال�سعري: �صو�صنات

اللون: مل يحدد لونها بال�صبط

الن�ض ال�سعري: اأزاهري واأزهار

اللون: مل يحدد لونها بال�صبط

الن�ض ال�سعري: بتالت نهد قرنفلة

حمر بدرجاته املختلفة. اللون: االأ

م��ن الدحنون  م��رج��اً  التتنتت�تتض التت�تتستتعتتري: 

حنته الدماء

ل��ون��ه..  حت��دي��د  يف  للزمن  يتبع  التتلتتون: 

وزمن خروجه من اجل�صم

التتنتت�تتض التت�تتستتعتتري: وت�����ص��اب��ق��ت اأح��الم��ن��ا 

البي�صاء

بي�س اللون: االأ

من  الفنان  النف�سي:  املتتدلتتول  اأو  املعنى 

وجهة نظري هو �صاحب موقف جمايل من 

الن�س.ن�صاً  ه��ذا  يف  نكت�صف  وق��د  احلياة. 

التمعن،  عند حلظة  ولكن  أل��وف��اً..  م��ا رائ��ع��اً 

جتد نف�صك اأمام احللم يف احلديقة، تختار 

ألوان اأزهارها وتخ�صع نف�صك اإىل �صخ�صية  ا

وتخ�صع  والتحليل،  ال��ت��اأوي��ل  على  مفتوحة 

لدرا�صات وحتليل وتف�صري متعدد..اأي هنالك 

تغري على امل�صتوى الداليل.. هذه حركة زمنية 

اإىل  خ�����رش  االأ من  اإيقاعياً.  متغرية  نف�صية، 

حمر »بارد وحار« اإذا افرت�صنا اأن ال�صاعر  االأ

اختار هذين اللونن.. مهما يكن تبقى الروح 
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توؤلف اإيقاعات تن�صجم مع م�صمونه، لتاأكيد 

دالالت اخل�صب والتجدد وحتقيق مناخات 

وقد  الق�صيدة،  قلب  اإىل  تدخلك  روح��ي��ة 

ال��ل��ون.. احلديقة  ه��ذه  م��ن  بنف�صك  تختار 

والت�صور الذهني.    

ومفهوم الت�صور الذهني كما قال: ن�رش 

أن��ه خليط م��ن امل�صاعر  »ب��ا أب���و زي��د  ا ح��ام��د 

ح��ا���ص��ي�����س و ال��ت��ج��ارب وامل��ف��اه��ي��م التي  واالأ

تختلف من �صخ�س اإىل �صخ�س ومن بيئة اإىل 

اأخرى«.

»متقنة  ت�صكيلية  ل��وح��ة  أم���ام  ا نحن  اإذاً 

للمكان  وُمن�صئة  املو�صوع،  ومبدعة  ال�صكل، 

اأ�رشار احلديقة، ومدخله  احلديقة، وحاملة 

التاأمل  منا  حتتاج  التي  البناء«  يف  ال��ق��ارئ 

معه يف  ت�صاهم  وك��اأن��ك  ال��ل��ون،  اكت�صاف  يف 

ر�صم احلديقة وكما حتتاج اإىل عملية عقلية 

ل��وان  االأ اختيار  اأن  واأظ��ن  للدرا�صة،  معقدة 

القارئ  نف�صية  تتبع  قد  احلديقة،  ه��ذه  يف 

 
)14(

الق�صيدة بناء  يف  العام  لل�صياق  وفهمه 

لتجزئة  مكانية  االإ أتاح  ا الذي  املعنوي  ب�صقه 

أو م�صاهد منف�صلة  ال�صورة اللوحة اإىل �صور ا

متحركة اأحياناً.. و�صاكنة اأحياناً اأخرى دون 

ولكنه  بكامله  املو�صوع  عر�س  اإىل  احلاجة 

ن�صان مع احلديقة بعمل من  اكتفى بتقدمي االإ

ن�صانية، دون احلاجة التي ميكن  عمال االإ االأ

اكت�صابها مبالحظة ح�صية للطبيعة.. ولكنه 

�صياء بطريقة  أ�صهم بعد ذلك يف ت�صوير االأ ا

زهار دون  اأكرث عمقاً من الطبيعة نف�صها.. االأ

اللون.. للفهم.. ولكن القارئ املبدع يتماهى 

�صلوب را�صماً ال�صور اأقل واقعية واأكرث  مع االأ

عمقاً يف اخليال والنف�س.. واأخرياً ي�صعنا يف 

لوان حمطة الع�صق املليء باالأ

مل يبق اإل عا�سقان

غزاهما �سمت الكالم

�سبكا اليدين

وقبل هذا

�سابكا القلبني

والدنيا غرام 

وعلينا هنا اأن نختار لوناً لع�صقنا، ليكون 

النف�صي  ملعناها  بتج�صدها  للحوا�س  ظاهرة 

ن�صان روح ونف�س  وال��داليل. من حيث اإن االإ

يف  احلكمة  ملمار�صة  يلزمه  وع��ق��ل  وج�صد 

التعبري ع��ن م��ف��ردات  ال��ت��اأوي��ل��ي يف  ال��وع��ي 

يكون  قد  التعابري،  درام��ا يف  داللية، حتقق 

يف امل�صهد الواحد وقد يتجاوز ذلك الوعي 

املعريف للكلمة ومعناها، اإىل الوعي اجلمايل 

للقيم اجلمالية  املحددة  العن  تاأخذه  الذي 

واملكونة للوجود املح�صو�س.. واحلديقة تاأخذ 

هذا الوجود.. وياأخذ القارئ عندئذ التاأمل 

والبحث عن القيم اجلمالية، واإن االهتمام يف 
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تاأ�صيل الفكرة عن طريق اللون الذي يتجلى 

الظواهر  بكل  واه��ت��م��ام��ه  ال��وع��ي  �صمو  يف 

ق���وال  االأ انت�صار  واإن  والكونية.  ن�صانية  االإ

امل�صتمدة من الطبيعة اأو من حماكاتها، تقدم 

بتعاملنا معها..  للظواهر اجلمالية،  تف�صرياً 

وو�صفها.. وانت�صار التوازن يف �صاحة الروح 

ال�صحرية  الطقو�س  �صمن  ُرق��ي��اً  فيقدم   –
التاأمل  حلظة  يف  يعي�صه  ال���ذي  ب���داع.  ل���الإ

يف  وولوجاً  ال�صطحية،  عن  بعيداً  ب���داع  واالإ

العمق، ليقدم لنا ال�صورة ال�صعرية النهائية 

اآخر  يف  ت�صبح  ق�صيدة.  �صكل  على  بعدئذ 

املطاف ملكاً لقارئ مبدع.. اأو عادي.

بكلماته  م��ن ميتع  من��دح  فنحن  »ول��ه��ذا 

ولكن  ال��ب�����رش،  ب�����ص��وره  مي��ت��ع  وم���ن  ذن،  االأ

تخ�صع  نها  الأ كثرياً،  يقل  للكلمات  تقديرنا 

خالق  من  خملوقة  ن��ه��ا  والأ اللحظة  ل�رشوط 

التي  الطبيعة  باأعمال  قورنت  ما  اإذا  أدن��ى  ا

تتبدى  التي  عمال  االأ تلك  امل�صور،  يحاكيها 

فاإن   
)15(

اأ�صطحها«.. أ�صكال  ا داخل  طبيعتها 

يف  يكمن  عندئذ  الق�صيدة  م��ع  التعاطف 

ال�صور التي ت�صكلها على هذا ال�صطح وهو 

ألوان..  يف اآخر املطاف »اللوحة«.. واللوحة ا

واللون ن�صكله نحن مبا ر�صم لنا عر كلمات 

احللم..  اإىل  عندئذ  فتخطفنا  الق�صيدة، 

بداع. واخليال.. واالإ

ن�ْصياناً  الن�صيان  ون  ُدِّ
أ »ا ال�صعري:  الن�س 

كطفلٍة  بل  قرطاً  لي�س  ن�صياناً  أبي�َس  ا لي�َس 

حت��ت�����ص��ن دم��ي��ة ت��ت��اأم��ل ���ص��ب��ح��اً ال يُ��ب�����رشُهُ 

.
)16(

�صواها«

بي�س اللون: االأ

املعنى اأو املدلول النف�سي: يعك�س ال�صوء 

ويو�صع امل�صاحات ويعك�س النظافة والطهارة 

وال�صفاء تت�صح ال�صورة اأكرث مبعرفتنا ملفهوم 

هذا اللون النف�صي.

الزخارف  من  مياٍه  يف  ال�سعري:  الن�ض 

حمُر هو املُ�صيطُر االأ

حمر اللون: االأ

ب��ي�����س  التتنتت�تتض التت�تتستتعتتري: اإل����ت����واءات االأ

.
)17(

�صود حتاول االلتفاف َحْولَُه واالأ

�صود بي�س - االأ اللون: االأ

املتتتتدلتتتتول التتنتتفتت�تتستتي: ي�����زود اأج�����ص��ام��ن��ا 

وال�صهادة  احل��ب  ل��ون  واحل��ي��وي��ة-  بالطاقة 

والنظافة  الطهارة  ويعك�س  امل�صاحات  يو�صع 

ي�صف  نه  الأ جائز  ا�صتخدامه  هنا  وال�صفاء 

أ�ص�صها الت�صاد اللوين.  الزخرفة واأحد ا

هنا  اال�صتخدام  ولكن  بي�س..  االأ عك�س 

قدم لنا رمزاً زخرفياً وا�صحاً.

ويقول ممدوح عدوان يف ق�صيدة )لعبة 

ال�صارات ال�صوئية(

خ�رص �رش وتلكاأ  الن�ض ال�سعري: النور الأ
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ب�صفارته  ال�����رشط��ي  فانتهز  وه��ل��ه  بع�صهم 

ال�صارع  حجر  حتى  فتحرك  بله  واالأ امل��رتدد 

نبتت  ط��اروا  وخلتهم  ال�صابلة،  كل  وحت��رك 

ل��ه��م م��ن �تتستتفتترتتته اأج��ن��ح��ة وزع���ان���ف حتى 

اأزرق،  اأحتتمتتر،  أ���ص��ب��ح،  ا ال��ن��ور ارجت��ف وتغري 

أرق��ب من ركني  ا أن��ا واق��ف  اأ�سفر، وا اأخ�رص، 

هذا اجلمع اخلائف اأرقب كيف ت�صري املدن 

لينهرين  جاء  ال�رشطي  واإذا غ�صب  متاحف 

أتردد، لن تخنقني الرهبة و�صاألقي حتت  لن ا

حذائيه اللّماعن قلبي

قف، �رش

اأحمر، اأخ�ر

ال تتعب نف�صك

ولننه اللعبة

اإين واقف

التتلتتون: اأخ�����رش –)���ص��ف��رت��ه(- اأح��م��ر – 

اأزرق- اأخ�رش- اأ�صفر- اأحمر- اأخ�رش.

ي�صاعد  التتنتتفتت�تتستتي:  املتتتدلتتتول  اأو  املتتعتتنتتى 

امل�صاهد على االرتياح، راجع الفقرة الثالثة 

م�صيفاً لوناً اآخر على ال�صارة ال�صوئية دليل 

ع��ل��ى االرت���ب���اك وع���دم �صبط ال��ع��ن ال��ل��ون 

نتيجة للخوف )قّمرت العن(

الق�صيدة  تو�صح  الق�سيدة:  تو�سحه  ما 

ن  االآ رموزها  من  التي  املدينة  وهي  املكان، 

غري  ال�رشطي  �صلوك  ال�صكاين،  االكتظاظ 

باتت  التي  اال�صطناعية  �صياء  واالأ ال��الئ��ق، 

�صا�صي. عنوانها االأ

امل��ت��وازي��ة  امل�����ص��ت��ط��ي��الت  اإىل  ���ص��اف��ة  االإ

وال�صاهقة )وهي البيوت( الفو�صى وال�صجة 

ال�صاعر  فاختار  العن،  توؤذي  التي  واملناظر 

املدينة  يف  امل�صاهد  اآالف  من  امل�صهد  ه��ذا 

)�صارات املرور وال�رشطي والنا�س العابرون( 

وام��ر، رف�س  هذا الرمز االن�صياقي وراء االأ

املكان  تو�صح  احلركة  وهذه  امل�صي  ال�صاعر 

يقاع ال�رشيع يف كل �صيء، حتى  املدينة، واالإ

اأ�صبحت غري قادرة على حتديد اللون بحد 

ل��وان اأمامه كرد  ذاته، حيث امتزجت كل االأ

فعل من مبدٍع حقيقي بقي واقفاً وقتئٍذ.

)وا�صمحي يل  عف�س  أب��و  ا نزيه  وق�صيدة 

اأذن بقليل(

من خالل املقطع التايل:

الن�س ال�سعري: »يا لبالد اجلميلة كم هي 

فاتكة وتعذب..

كم يت�سابه يف اأر�سها املاء والدم 

متتد حمراء �سا�سعة

متتد حمراء �سا�سعة

ثم ت�سقط حمراء م�سعلة من جميع اجلهات

اآه يا للبالد الدميمة

ن حمراء كيف تنت�ر الآ

حمراء
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حمراء

يختلط الوحل فيها بري�س الع�سافري

يختلط الدم فيها باأذرعه القمح

)18(
يختلط ال�سمت فيها مبئذنة اهلل«

حمر اللون: االأ

املعنى اأو املدلول النف�سي: راجع الفقرة 

وك��رره  ال���دم  ل��ون  ول��ك��ن هنا خ�����ّس  الثالثة 

ليو�صح ال�صورة املاأ�صاوية وليخدم الق�صيدة 

وقدم فكرة التكرار باملفردة اللونية لي�صفي 

على ال�صورة اجلمالية جماالً اآخر.

ما تو�صحه الق�صيدة: الق�صيدة حتتوي 

وحتويل  مكانية  وم�صاحات  زمنية  ف�صحاً 

املتنوعة  اجلميلة  أ���ص��ك��ال��ه��ا  ا م��ن  الطبيعة 

الدم  �صكل  هو  واح���د..  �صكل  اإىل  امل��لّ��ون��ة.. 

جمالية  ال�صورة  منح  ذلك  من  الرغم  على 

كبرية، وعّرت هذه ال�صورة عن الدماء التي 

امتزجت بكل �صيء..

اأعطت  �رشفة  ت�صكيلية  ال�صورة  وه��ذه 

ومل  ال�صهادة.  وه��ي  عظيمة  قيمة  ن�����ص��ان  االإ

يفرق بن دم احلياة وماء احلياة، وكالهما 

ن�صان من اأجل حياته. �رشورياً لالإ

اأن  مثلة: ولكن نالحظ  �صاأكتفي بهذه االأ

ال�صعرية  ال�صورة  من  يزيد  اللون  ا�صتخدام 

وكاأنه  ال��ق��ارئ..  ل��دى  وتخّيل  ومعنى  متانة 

كل  ت���اأخ���ذ  ت�صكيلية  ل��وح��ة  يف  ي��ر���ص��م��ه.. 

أبعادها. ا

أوؤكد  مثلة كثرية.. ولكن اأردت هنا اأن ا - االأ

يعرف  اأن  يجب  اللون  مفردة  ا�صتخدام  باأن 

النف�صي.  ومدلولها  معناها..  م�صتخدمها.. 

ليقدم لنا �صورة �صعرية رائعة اجلمال وفنية 

دي��ب ال��ذي ميتلك  امل��ع��ن��ى.. وال��دالئ��ل. ف��االأ

وعياً جمالياً، ال ي�صتطيع اأن يلت�صق بالواقع 

ب��داع  واالإ ال��روح،  ويعلي  فوقه،  ي�صمو  ولكنه 

ومُيلئ ذلك الفراغ با�صتقاقات، وتكوينات ال 

هو  اللون  أ�صا�صها  ا البناء،  حمكمة  متناهية، 

اللون  اجلمايل.فجماليات  الوعي  يف  اأ�صاًل 

 اأخذت داللة عامة تارة، 
)19(

عند نزار قباين

وخا�صة مبعنى اللون تارة اأخرى.

عموماً،  اجل��م��ال  اإىل  يق�صي  م��ا  منها 

و�صائل  من  و�صيلة  ل���وان  االأ اأن  من  انطالقاً 

اجلمال.

ك��������ان ل����ب����ن����ان ل����ك����م م����روح����ة

الظليال وال��ظ��ل  ل����وان  الأ تن�ر 

يحائية  وبع�صها ياأخذ دالالت »اللون« االإ

كما اأو�صحت من املقاربة

حمر املراق ب�سيناء ملن الأ

ُيحاكي �سقائق النعمان

حمر.. حمر هنا، والدم الأ فالأ

العباءات كلها من حرير

والليايل رخي�سة حمراء
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حمر: يدل ويحمل داللة جن�صية،  اللون االأ

ممزوجة بداللة جمالية �صفافة توحي بحب 

اإيحائها باجلن�صي الفا�صح  اأكرث من  وجمال 

أو املنبوذ اجتماعياً.. وهذا ما اأكده الدكتور  ا

اللغة  ق�صم  يف  امل��در���س  طالب  هايل حممد 

.
)20(

العربية

خام�سًا: م�ساهمة اللون يف اإنتاج املذاهب 

الفنية )املدار�س الفنية(

اللون من خالل �صطح  �صاهم  باعتقادي 

الزمن  املكانية، ومن خالل  امل�صاحة  اللوحة 

الفني.. بظهور  العمل  الذي يظهر جلياً يف 

احلديثة..  امل��ذاه��ب  أو  ا الفنية..  امل��دار���س 

حيث يعتمد ذلك الب�رش والب�صرية واحلركة 

الت�صكيل  أة يف  واجل����را ب��داع��ي��ة  االإ وال��ق��درة 

ال���ل���وين. ك��ل ه���ذا يُ�����ص��ك��ل ل��وح��ة ت��ع��ط��ي يف 

النهاية فر�صة لتو�صيح املكان والزمان فيها 

الناقد  ا�صتطاع  ث��م  وم��ن  اإب��داع��ي..  ب�صكل 

وراء  الكامن  ال�رش  ي�صتوعب  اأن  الباحث  أو  ا

اأدى اإىل  بداعية.. مما  �صكال املوجودة االإ االأ

با�صم  فنية  مرحلة  كل  على  أ�صماء  ا اإط��الق 

أو املذهب. يف الرومان�صية..  املدر�صة الفنية ا

يكن  ومهما  ت�صويراً..  ال�صعر  اأخذ  بع�صهم 

من اختالف فاإن ال�صعر يتجه اإىل الت�صوير 

الرومان�صي  دب  واالأ ال�صعراء  اأن  »ويظهر 

ل���وان  اإل��ي��ه االأ ب��وج��ه ع��ام ي��ح��اول اأن ي�صم 

فن  ت��اأث��ري  اإىل  طبيعياً  خ�صوعاً  خ�صع  ق��د 

الت�صوير، ففي الوقت الذي اأخذت فيه اللغة 

املنطقية  وظائفها  عن  ف�صيئاً  �صيئاً  تتخلى 

ت�صويرية  قيم  ك�صب  �صبيل  يف  وال��دالل��ي��ة 

كان الت�صوير الرومان�صي يدعو اإىل تف�صيل 

أ، ومن  اللون على الر�صم ويعمل بهذا  املبدا

آثر ال�صعر الرومان�صي الكلمات ال�صاطعة  ثم ا

اأن  اإىل  م��ر  االأ به  اأدى  ول��و  ال��راق��ة  وال�صور 

لكنها  تعبرياً  اأدق  التي هي  املفردات  يطرح 

)21(
اأقل تاألقاً.«

فمثاًل التجريدية:

����ص���ت���اذ م��ي��خ��ائ��ي��ل ع��ي��د »يف  ي���ق���ول االأ

ن�صان  باالإ ت��ّذك��ر  قليلة  عنا�رش  التجريدي 

ومعاناته وباأ�صكال احلياة احلقيقية وبجمال 

عن  تعر  اأن  التجريدية  حت���اول  الطبيعة. 

أف���ك���ار امل��ث��ال��ي��ة ال��ذات��ي��ة امل���ع���ا����رشة، ال��ت��ي  ا

ترف�س الواقع املو�صوعي للمادة، كما ترف�س 

احلقيقة املو�صوعية واإمكانية معرفتها. ترى 

أّي �صلة  التجريدية اأن على الفن اأال تكون له ا

التي  الواقعية  ���ص��ك��ال  وب��االأ امل��ادي��ة  باحلياة 

ن جوهر احلياة لي�س يف  جتري فيها. ذلك الأ

املادة.على الفن اأن يُعر عن اجلواهر الروحية 

اإذا  اللون جتريدياً  �صل  وباالأ  
)22(

املادية«. ال 

اللوحة  ا�صتطاعت  فلذلك  ت�صكيل  دون  بقي 

العامة واخلا�صة منذ  مكنة  االأ تنت�رش يف  اأن 
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الفني  املنجز  ت��ق��دمي  وا�صتطاعت  ال��ق��دم، 

والنف�صي واجلمايل، خالل الزيارة التي نقوم 

بها اإىل �صاالت العر�س. ففكرة االنت�صار قد 

�صبق، حيث الكتابة مل تنت�رش اإال  تكون هي االأ

بعد اكت�صاف الطباعة، ومل ت�صتطع الطباعة 

اأن تلعب دوراً هاماً يف االنت�صار وذلك يعود 

يف  املتف�صية  م��ي��ة  واالأ ب��ال��ق��راءة..  لالهتمام 

وباحلقيقة  ال��ع��رب��ي..  وخ��ا���ص��ة  امل��ج��ت��م��ع.. 

أ�صبق يف هذا املجال حيث قدمت  كان الفن ا

ثار لنا الكثري من الفن على اجلدران بدءاً  االآ

من الكهف وانتهاء باللوحة احلالية املختلفة 

لوان واملذاهب.. �صكال واالأ االأ

»ي��رى  عيد  ميخائيل  ���ص��ت��اذ  االأ وي�صيف 

دب اأن يتناول  الكتاب التجريديون اأن على االأ

علم  ومكونات  الت�صكيل  فيها  يتحرر  أم��وراً  ا

الواقعية، ومن  الظاهرة  النف�س من عنا�رش 

.
)23(

العالقات املو�صوعية بينها«

على  ينطبق  التجريدية  على  ينطبق  ما 

خرى..ولو بع�صها اأخذت الواقع  املذاهب االأ

ونف�صي خا�س وجتلى  ب�صكل جمايل  وكونته 

ب�صكل ملمو�س عند االنطباعين.

أ.. م��ن خ���الل املن�صور  أق������را ا م��ا  وك��ث��رياً 

ق�صة  �صعر،  الكتب..  املجالت،  »ال�صحف، 

ورواي��ة« ح�صب اجلهد املتوفر لدي والوقت 

اأي�صاً.

فعال  اأجد البعد النظري يحكم بجملة االأ

أ�صاليب التنظري والتفكري عر كل  قوال وا واالأ

ن، وقد يكون اللون بحد  هذه املذاهب حتى االآ

العقلية  للعمليات  �صا�صي  االأ املعر  هو  ذات��ه 

ت��اأخ��ذ اجل��ان��ب النف�صي  ب��داع��ي��ة ال��ت��ي  واالإ

واجل���م���ايل، وامل���ك���اين وال���زم���اين، وال��دالل��ة 

مثلة  أو الداللة الفكرية والدينية واالأ الطبيعة ا

ح�صائية  قد ال حت�صى والبد من ذكر هذه االإ

.
)24(

يف جتربة ال�صاعر حممد عمران

بي�س وظالله: 212 مفردة  اللون االأ

�صود وظالله: 167 مفردة اللون االأ

اللون االأخ�رش: 103 مفردات

�صفر وظالله: 90 مفردة اللون االأ

زرق: 70 مفردة اللون االأ

حمر: 96 مفردة  اللون االأ

اللون باأ�صكاله املتداخلة: 300 مفردة

ال�صاعر حممد عمران  اللون  اأغرى  لقد 

ملا فيه من م�صدر فطري، واإبداعي وطاقة 

���ص��ع��وري��ة وم��ع��ن��وي��ة ل��ت��ك��رار ال���ل���ون، وفهمه 

الدوؤوب له، وفيه تكمن القدرة النف�صية يف 

للطبيعة من  الوايف  البيان  توظيفه، وتقدمي 

واجلمالية،  النف�صية  وظالله  املوقف  خالل 

اأحياناً  الداخلية  املبدع  نف�س  ت  امتالأ حيث 

»ال��ب��اط��ن��ي��ة« مب��ظ��ه��ر ���ص��ل��وك��ي ح��رك��ي هو 

مبظهر  عنه  عّر  طبيعي  ومبظهر  التفاوؤل، 
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ح�صا�س  االإ على  بالتاأكيد  واك��ت��ف��ى  ح�صي. 

يف  املجان�صة  وق��دم  القلب،  مو�صعه  ال��ذي 

ال�صلوك وما وراءه من معاين وظالل نف�صية 

موفق  ق�صيدة  على  ه��ذا  وينطبق  جميلة.. 

وا�صح  لون  دون  قدمها  التي  نادر احلديقة 

اللون  قدم  عمران..  ولكن حممد  و�رشيح.. 

ح�صائية املذكورة  أو كاملة واالإ ب�رشاحة تامة ا

اأكر دليل على ذلك.

وهذه ال�صورة التي و�صلتنا.. تُدرك اإدراكاً 

ح�صياً عذباً له وقع جميل يف العن والنف�س، 

�صحٍر  اإىل  امل��ب��دع  تقود  روح��ي  اإدراك  ولها 

لفظي منقطع النظري، قد جتد نف�صك اأمام 

عدة لوحات ت�صكيلية يف الق�صيدة الواحدة 

وما مييز ا�صتخدام اللون عند حممد عمران.. 

قوله الراقي، وفكره الهادئ، قد يفوق ت�صور 

الفرق  ن�صان وقلمه املعر. ونلم�س اأحياناً  االإ

أ�صكاله املتداخلة، وكاأنه خيط  الدقيق باللون وا

ذهبي يت�صكل مع اللونن املمتزجن بالتميز 

اللون  درج��ات  تباينت  واإن  ماألوفاً..  اإيقاعاً 

القراءة املتعمقة، والبحث يف  عنده.. وعند 

اأغوار النف�س جتد الفرق الدقيق والعميق يف 

يحاء الذي تطلقه  مفردة اللون التي تقدم االإ

كلمة اللون..اأحمر، اأخ�رش،..اإلخ مبا تخلفه 

ل��وان  »االأ اأحياناً  اطمئنان..  من  النف�س  يف 

غنية  �صعورية  طاقة  تعطينا  التي  ال��ب��اردة« 

الداللة..  العميقة  والنف�صية  املعنوية  بالقيم 

لوان احلارة..  اأو هيجان واندفاع.. اإلخ.. االأ

النف�صية  آث����اره  ا ب��ك��ام��ل  ل�����وان  االأ ن�صتوعب 

وفعاليته املعنوية.. كاملو�صيقا الهادئة، توؤن�س 

النف�س ومتتع ال��روح..واأن تكرار اللون بحد 

الفهم  يف  ال�صهولة  ال�صاعر  لنا  يقدم  ذات��ه، 

يجابية  االإ وانعكا�صاته  اللون  فهمنا  ب�رشط 

الر�صا  فينا  يبعث  م��ا  وه���ذا   – وال�صلبية 

النف�صية  آث��اره  ا بكامل  الكالم  ا�صتوعبنا  أننا  ا

وفعاليته املعنوية.

�ساد�سًا: خامتة

اأن تُقدم  اللونية  1- ا�صتطاعت ال�صورة 

ن�صانية العليا  جمل عن املثل االإ لنا التعبري االأ

بداع ال�صعري لدى ال�صاعر. �صمن �صياق االإ

وحت��ت��اج منا كثرياً  م��ث��ل��ة كثرية ج��داً  واالأ

من  ولكثري  اجل��ان��ب..  ه��ذا  التعمق يف  م��ن 

الناحية  ه��ذه  لدرا�صة  املخت�صة  املوؤ�ص�صات 

تقدم  درا�صتها  أّن  ا اأعتقد  نني  الأ واإب��رازه��ا.. 

لنا  وتُقدم  ال�صعر،  يف  اللونية  اجلمالية  لنا 

كلمة..  أك��رث من  ا ال�رشح  ال��ذي يحتاج  املعنى 

ال�رشح،  اللون فيعي�س عن هذا  تُقدم  بينما 

امللمو�س،  واأح��ي��ان��اً  امل��رئ��ي  اإط���ار  ويبقى يف 

واجلمالية  الرائعة  ال�صعرية  ال�صورة  لتقدم 

احل�صية بنف�س الوقت.   

آن��ف��اً م��ا ه��ي اإال  2- امل��ق��ارب��ة امل��ذك��ورة ا
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بداعية  االإ وال�صورة  النف�س..  بن  ات�صال 

اللونية  امل��ف��ردة  ب��ن  م��ب��ا���رشة  وه��ن��اك �صلة 

وب���ن اجل��م��ال، وب���ن التعبري ع��ن اجل��م��ال 

مما يجعلنا ن�صتنتج اأهمية اللون كمفردة يف 

ال�صورة »كثري الفعالية والعذوبة« مع اأهمية 

ال�صورة ال�صعرية التي �صرتد بعدها مبا�رشة.

يحائية.. وهذه  3- املفردة اللونية تُقدم االإ

ميزة ال�صاعر املبدع.. وعندها ينقلنا اإىل عامل 

والده�صة..وهذا  التاأمل  اإىل  يدعونا  رحب، 

يحاء ي�صكل ركناً مهماً من اأركان ال�صعر.  االإ

متوجة بالده�صة.

4- تُقدم املفردة اللونية الروؤيا –مع العلم 

ن�صان عامة- ولكن للمبدع  �صفة مالزمة لالإ

�صياء  االأ لنا  يُقدم  حيث  عمقاً..  أك��رث  ا تبقى 

�صمن روؤياها اخلا�صة.

5- ت�صاعدنا املفردة اللونية على الرمز 

اأخ��رى  كلمة  ت�صيق  مم��ا  كثري  ع��ن  للتعبري 

عنه- يف التعبري.

أي�صاً.. التكامل يف الن�س.. 6- تقدم لنا ا

مما يوؤدي اإىل التكامل يف ال�صورة الت�صكيلية 

الناجتة.

7- ا�صتخدام الر�صم ل�صالح الق�صيدة.. 

الق�صيدة  جانب  بنف�صه  اللون  يَح�رُش  حيث 

الق�صيدة.  ليو�صح  ولي�س  التعبري  ليكمل 

والكثري مّنا يُخطئ بتقدمي الر�صم للتو�صيح 

دبية كما يف الر�صوم  ولي�س تكمياًل للمادة االأ

اأو على  اأح��ي��ان��اً  غ��ل��ف��ة  امل���وج���ودة ع��ل��ى االأ

الطفل«  »اأدب  وخ��ا���ص��ة  ال��ك��ت��اب  �صفحات 

املليء بكثري من املغالطات بدالً من زرع بذرة 

بداع لدى الطفل.. التاأمل واالإ

تُقدم له اللوحة وا�صحة وقد تكون المتلك 

امل�صتوى. نكون  دنى فنياً من حيث  احلد االأ

بداع لديه.. واختار  بذلك قتلنا التفكري واالإ

�صهل وهذا ال�صائد يف ع�رشنا احلايل..  هو االأ

ويف النهاية نُبقي على الطفل متلقياً وح�صب 

كما هي مناهجنا الدرا�صية. فيجب اأن يكون 

الر�صم لزرع عملية التفكري واال�صتنتاج ولي�س 

لت�صهيل الفهم على الطفل.. �صحيح الطفل 

ا�صتخدامها  ولكن  وتُده�صه  ل���وان  االأ يحب 

يجب اأن يكون �صحيحاً.

مفردات  يوجد  ال  عك�صية  العملية  فهنا 

لونية.. نقدم نحن هذه املفردات �صمن اللوحة 

املرافقة. فبهذا نُحقق الرتبية اجلمالية لدى 

ال  وهنا  ال�صحيح.  الرتبوي  ب�صكلها  الطفل 

هنا  أب����داً..  ا بالر�صم  ال��رم��زي��ة  فكرة  اأط���رح 

ي مذهب اإبداعي  بداعية الأ اأطرح الفكرة االإ

تنتمي هذا ال يهم.

ط��رح  بطريقة  ال��ك��ث��ريون  يختلف  وق���د 

ي�صتخدم  ق��ارئ،  لكل  نافذة  لي�صبح  اللون.. 

واإمن��ا  عليه  أدوات���ن���ا  ا ف��ر���س  ولي�س  أدوات����ه  ا
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بداع و�صيلة مثلى  طرحها ب�صكل اإبداعي. واالإ

للق�صاء على الظلمة.. ومن بعد ي�صتطيع اأن 

بداعي.  يرى نف�صه من خالل العمل الفني االإ

ن يحتل مكانة الئقة  ويكون عندئذ موؤهاًل الأ

يف الفهم والقراءة.

8- يُتاح لل�صاعر اأن ي�صتوعب اأ�رشار اللون، 

ولكنه ال يعرف مدى ا�صتيعاب القارئ ووعيه 

يف بناء ثقافتنا واإن افتقاد الوعي لتوظيفات 

اللون قد تدخلنا يف الرمزية غري املحببة لنا.. 

ونكون اأمام ق�صيدة تعي�س العزلة، واإذا وجد 

من يقراأها.. تكون قراءته �صفاهياً ال يدخل 

يف الن�صيج املعماري للق�صيدة.. ويبقى على 

املوقف  تك�صب  حركة،  دون  ال�صطح  ح��واف 

ا�صتغاله  وطريقة  العقل  طبيعة  ن  الأ حيوية. 

اآخ��ر.. يف ع�رش مليء  اإىل  تختلف من فرد 

باملعرفة والتكنولوجيا.

اإىل  اللون  تبديل  اإىل  ال�صاعر  يلجاأ  وقد 

لهذا  القارئ يف حتليٍل  فيعي�س  اآخ��ر..  لون 

التبديل، مع العلم لن تقع الق�صيدة يف خلٍل 

لغوي اأو عرو�صي –واإمنا اأعادت لنا النظر 

من  يقدمه  وم��ا  للون  النف�صي  التحليل  يف 

تغرٍي يف اللحظة ذاتها. ومن جتميع للمكان 

ذات��ه��ا كما  اللحظة  وال�����ص��ور يف  وال��زم��ان، 

زلية  »االأ ق�صيدتها  يف  خوجة.  غالية  تقول 

)25(
الغائبة«

»ملاذا يكتب ال�سوك اأنني الدخان

اأ�سباح قزحية تنف�س النار على ال�سهو

فيبدو الوقت اأحمر

حمر اأزرق يبدو الأ

زرق اأبي�س يبدو الأ

وتبدو اللجة راق�سة غجرية«

اإن م�صاألة التبديل هذه تقدم لنا املعاين 

تعددت،  اإذا  اللونية  فالكلمات  امل��ت��ع��ددة.. 

للدرا�صة  وحت��ت��اج  وتتعمق،  امل��ع��اين،  تتعدد 

التحليل  نقع يف  ككل حتى ال  الق�صيدة  مع 

كبرية..  الذكر  آنفة  ا الق�صيدة  ن  الأ اخلاطئ 

مل  ول��و  امللونة،  ال�صور  مقاطعها  يف  وحتمل 

ت�صتخدم اللون يف كل مقطع.. فهذا املقطع 

�صل  باالأ التي هي  ال�صورة  ت�صكيل  يكفي يف 

نها تف�صح عن  حالة مطلقة غري متناهية الأ

كمفردة«  »ال��ل��ون  اللغة  ب��اأن  وتُقر  اجل��وه��ر، 

الذي  الن�س  وح��دة  وت�صبط  الفكر،  حت��دد 

ي���اأخ���ذ ب��اجل��م��ال��ي��ة وال��ن��ف�����ص��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة 

أ�صا�صية للن�س. واالأخالقية كعنا�رش ا

ونرجع للمقاربة للن�س نف�صه �صوف جند 

اأخرى  اإىل  حالة  من  وانتقالها  املعاين  تعدد 

تي: كما هو يف اجلدول االآ

امل�صل�صل: 1 – 2 – 3 - 4 

اأحمر.  الوقت  فيبدو  ال�سعري:  الن�ض 

زرق اأبي�ض حمر اأزرق. يبدو الأ يبدو الأ

أبي�س اللون: اأحمر، اأحمر اأزرق، اأزرق ا
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املعنى اأو املدلول النف�سي: راجع معناه يف 

ل الثالث. الن�س املف�صّ

حمر- لون حار.  أو �صاخن اأو حار: االأ بارد ا

اأحمر اأزرق- انتقال من لون حار اإىل لون بارد 

أبي�س- اللونان  من حالة اإىل نقي�صها. اأزرق ا

باردان، ال�صعور يف هذه احلالة بالرودة، ومن 

اللون  اأن  العلم  مع  فاحت  لون  اإىل  غامق  لون 

لوان كما ذكرت  بي�س مركب من كل هذه االأ االأ

�صابقاً.

دالل��ة  امل��ق��ارب��ة  بعد  الن�س  ه��ذا  يعك�س 

عميقة يدرك العقل فحواها، ويتلذذ القارئ 

اإدراك��اً  تُ��درك  ال�صورة، قد  بهذه  الواقع  يف 

والنف�س  العن  على  واق��ع  لها  عذباً.  ح�صياً 

ولها  م��ث��اًل«  »اأم�صية  ال��ق��راءة  عند  ذن،  واالأ

ت�صكل  املبدع. مما  وقع خا�س على اخليال 

املتنامي  املتكامل  اجل�صد  عندئذ  ال�صورة 

املليء بالطاقة ال�صعورية الغنية بتعدد ال�صور 

أ�صكالها اللونية كاللوحة متاماً. وتنوع ا

9- اأخرياً: حري بهذه الدرا�صة اأن تلفت 

يولوا  واأن  دب��اء،  واالأ والنقاد  الدار�صن  نظر 

نها كثرية  العناية واالهتمام بهذا اجلانب »الأ

يف ال�صعر والنرث«.

التت�تتستتاعتتر: ي��ب��ح��ث ع���ن ال���ل���ون وم��دل��ول��ه 

النف�صي.. ومن ثم يبدع.

الكاتب: يقلب ال�صفحات اللونية ليدرك 

كمفردة  ا�صتخدامه  وح�صن  ال��ل��ون  أه��م��ي��ة  ا

أدبية. لغوية وا

واللغة  وال����روؤى،  ال��رم��وز  يُفند  التتنتتاقتتد: 

بالبعد  ن��دع��وه  دالل��ي��اً  ب��ع��داً  »للفهم  ويجعل 

وامل��ك��ان،  ال��زم��ان  ب�رشطي  املحكوم  امل��ع��ريف 

من  متحرراً  زمانياً  ال  معرفياً  داللياً  وبعداً 

والزمان، وتتفرع عن هذا  املكان  م�رشوطية 

مقوالت  على  تعتمد  أب��ع��اد  ا املنفتح  البعد 

 )26(
واحتمالية« وتخيليه  وافرتا�صية  تاأويلية 

وياأتي اللون ليعزز البعد اجلمايل للغة، الذي 

ثارة والت�صويق فاأهم  ي�صمنها اللون عن�رش االإ

�صيء معرفته بالن�صبة للناقد املعرفة اللونية 

»نف�صياً –وداللة« لتحقيق م�صتوى نقدي رائع، 

للقارئ  وتقدمه  الن�س جماالً،  اإىل  وت�صيف 

الهائل من  الكم  اأمام  توؤهله  باأ�صلوب حيوي 

نتاج اأن يكون متميزاً. االإ

أ���ص��ل��وب��ه ول��غ��ت��ه..  وي��ح��ت��ف��ظ ب��امل��ق��اب��ل ب��ا

اللون  اأهمية  اأدرك  اإذا  متيزاً  أك��رث  ا وي�صبح 

تقنية  أك��رث  وا ال�صعري،  ال�صياق  يف  كمفردة 

ال�صعري  الن�س  ح��ول  وت�����ص��اوؤالً،  واإح�صا�صاً 

خر، اإذا عرف  املراد تقدميه للتوا�صل مع االآ

القراء،  ن�صع  عندئذ  للون  النف�صي  املدلول 

أو نقدم لهم زمام املبادرة وجميعهم يخلقون  ا

لوان والظالل، وتفي�س رقة  لوحة متوج باالأ
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قو�س  ت�صكل  الطيف« حيث  أل��وان  »ا وعذوبة 

وت��اأط��ريه��ا..  دب وال��ف��ن  –وح��ي��ث االأ ق���زح 

ننا  الأ وال��ف��ن،  دب  االأ يف  اخل��ل��ود  اإىل  لتنظم 

يُ�صيء خطواتنا يف  ما  اإىل  بحاجة  زلنا  ما 

الن�صغ  اإىل  والكتابة، وبحاجة  البحث  عملية 

الذي يغذي طموحنا..

بداع.. واحلرية عندئذ ن�صتمتع.. باالإ

وهنا احلياة قد بداأت.

الهوام�ش :

حتولت اخلط واللون حليم جرداق �ض�� بت�رصف.  -1

اإيجتتتاز لعتتتدد من الباحثني.. واأهمهتتتم الدكتور »فاك�ض ليو�سه« من خالل جتاربتتته املتعددة يف قراءة   -2

لوان. النف�ض عن طريق الأ

�سو�سيولوجيا الفن –طرق للروؤية ترجمة ليلى املو�سوي مراجعة د.حممد اجلوهري حترير ديفيد   -3

اإنغليز وجون هغ�سون- عامل املعرفة 341 يوليو�200 �ض122- 123.

اأجريت التجربة على مئة وخم�سني طالبًا وطالبة )العمر �1-�1( باإعطائهم ق�سائد حتتوي على   -4

مفردة لونية.

دبي العدد ��� تاريخ �2003/9/2 بحث بعنوان املكان لغة  �سبوع الأ الدكتور: حممد �سابر عبيد –الأ  -�

ت�سوير وعر�ض.

دبتتتي العتتتدد �99 تاريتتتخ 2004/3/20 »�سعريتتتة اللتتتون يف �سعتتتر حممتتتد عمتتتران واأ�سكاله  �سبتتتوع الأ الأ  -�

التعبريية« ع�سام �رصحت.

اجلمتتتود والتجديتتتد يف العقليتتتة العربيتتتة -د.علتتتي اأ�سعد وطفه- الكتتتتاب ال�سعري �ستتتادر عن وزارة   -�

الثقافة ال�سورية عام �200 �ض�3.

دبي العدد �99 تاريخ 2004/3/20/ �سعرية اللون يف �سعر حممد عمران. �سبوع الأ ع�سام �رصحت: الأ  -�

جريتتتدة ت�رصيتتتن العتتتدد )9�13( ت�رصين الثتتتاين �200م بحث لوليد العريف )اللغتتتة الر�سمو�سيقية يف   -9

ال�سعر ال�سوري احلديث(.

10- جريتتتدة ت�رصيتتتن العتتتدد )9�13( ت�رصين الثتتتاين �200م بحث لوليد العريف )اللغتتتة الر�سمو�سيقية يف 

ال�سعر ال�سوري احلديث(.

11- من ديوان جماز البجعات اإ�سدار احتاد الكتاب العرب لل�ساعر فوؤاد كحل.

دبي واأ�سوله العلميتتتة –ترجمة وتعليق الدكتور اإبراهيم الكيتتتالين- �ض43- اإ�سدار وزارة  12- النقتتتد الأ

الثقافة 2004 –ج40.�ض.

13- الثورة الثقايف –العدد 442 /�2004/12/2 حديقة! �سعر موفق نادر.

بداع  14- هذا ما لحظته يف التجربة، حيث ق�سيدة احلديقة كانت يف املقدمة من حيث الهتمام والإ
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بتتتداع، و�ساهم هو يف  وهتتتذا متتتا ي�ستتتكل ناحية تربوية �سحيحة و�سليمتتتة، علمت الطالب اخليال والإ

�سناعة التخيل يف الختيار والفهم.

�1- نظريتتتة الت�سوير. تاأليف ليوناردو دافن�سي. ترجمتتتة وتقدمي عادل ال�سيوى »الهيئة امل�رصية العامة 

للكتاب«.

�1- لل�ساعرة فاطمة قنديل مواليد القاهرة ��19 عن كتاب يف جريدة العدد �10/ �200/.

�1- لل�ساعر كرمي عبد ال�سالم.. نف�ض املرجع ال�سابق »ت�رصين.. كتاب يف جريدة«.

ر�ض الوا�سعة«. �1- من ديوان نزيه اأبو عف�ض »اأيها الزمان ال�سيق، اأيتها الأ

19- �ساأعتتتود اإليتتته يف بحتتتث اآخر يكون لتتته العنوان نف�ستتته جماليات اللتتتون يف الن�ض ال�سعتتتري عند نزار 

قباين.

20- جماليتتتات اللتتتون يف الن�ض ال�سعري نزار قباين منوذجًا د.هايل حممد طالب جملة املعرفة ال�سورية 

العدد ��1 �ض24 كما يل عودة بدرا�سة مو�سعة تتناول نزار قباين �ساعر اللون واحلب.

21- ال�سعر بني الفنون اجلميلة –الدكتور نعيم اليايف- دار النجليل- دار اجليل- ط1 19�3 دم�سق.

دبي العدد ��� تاريخ �2/�/2000.  �سبوع الأ �ستاذ ميخائيل عيد الأ 22- التجريدية: لالأ

23- نف�ض املرجع ال�سابق.

ديب ع�سام �رصحت العتتتدد �99تاريخ 2004/3/20م  24- �سعريتتتة اللتتتون يف �سعر حممد عمران للكاتتتتب والأ

موؤلفات حممد عمران »4اأجزاء طبعة وزارة الثقافة –جميع املفردات اللونية 1110 مفردة.

�2- امللحق الثقايف للثورة ال�سورية العدد ��9 /200�/3/4/.

�2- الوعي اللغوي –منري احلافظ –دار الفرقد- طبعة اأوىل �200 –�ض110.

حتولت اخلط واللون حليم جرداق.  -1

اإيجاز لعدد من الباحثني واأهمهم الدكتور »فاك�ض ليو�سه« من خالل جتاربه املتعددة يف قراءة النف�ض   -2

عن طريق اللون.

�سو�سيولوجيتتتا الفتتتن –طتتترق للروؤية- ترجمتتتة ليلى املو�ستتتوي، مراجعة الدكتور حممتتتد اجلوهري،    -3

حترير ديفيد اإنغليز وجون هغ�سون – عامل املعرفة 341 يوليو �200.

عداد �99- ���. دبي �سادرة عن احّتاد الكّتاب العرب الأ �سبوع الأ جريدة الأ  -4

جريدة ت�رصين العدد )9�13( والعدد �10 /�200/ كتاب يف جريدة.  -�

دبتتتي واأ�سوله العلميتتتة –ترجمة وتعليق الدكتور اإبراهيم الكيتتتالين، اإ�سدار وزارة الثقافة  النقتتتد الأ  -�

ال�سورية.

مراجع البحث :



اللـــــون.. وال�شـــــــعر

1�� العــــــدد 546 اآذار    2009

الثورة الثقايف العدد 442- ��9 »ملحق اأ�سبوعي«  -�

نظرية الت�سوير تاليف ليوناردو دافن�سي ترجمة وتقدمي عادل ال�سيوي »الهيئة العامة للكتاب«.  -�

موؤلفات حممد عمران 4اأجزاء طبعة وزارة الثقافة –جميع املفردات اللونية 1110مفردة.  -9

10- التجربة العلمية )حيث وّزعت عدة ق�سائد على )�0( طالبًا وطالبة )املرحلة اجلامعية( ولحظت 

الفهتتتم ال�رصيتتتع لوجود املفردة اللونية، عام 2003. كما وزعت ق�سائد اأخرى على 1�0طالبًا وطالبة 

)املرحلة الثانوية ( اأعمارهم )�1-�1( �سنة.

�سبحي. بداعي – تاأليف غراهام كولبري- ترجمة منري �سالحي الأ 11- الفن وال�سعور الإ

12- الوعي اللغوي –منري احلافظ- دار الفرقد –طبعة اأوىل عام�200م.

13- دواوين ال�سعراء.

14- ال�سعر بني الفنون اجلميلة –الدكتور نعيم اليايف- دار اجلليل- ط1 19�3 دم�سق.

جملة املعرفة: ت�سدرها وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية ال�سورية ت�رصين1/ �200م العدد ��1.

¥µ
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يتمي������ز النا�س عر الع�صور على قدر ما يقدموا من عطاءات ملجتمعاتهم، 

ألوان العطاء كافة، فهناك العطاء  والعطاء ال ينح�رش يف لون واحد، بل ي�صمل ا

املع������ريف، العطاء الفكري، العطاء الفن������ي، العطاء الطبي، العطاء االأخالقي، 

العطاء املادي . 

 ودوما فاإن الذي يعطي يكون �صاحب ف�صل على الذي ياأخذ، واليد العليا 

هي خري من اليد ال�صفلى. على هذه القاعدة نرى النا�س يكثفون جهودهم من 

ن�سان وقيمـة العطاء الإ

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

ò

❁
عبد الباقي يو�سف



ن�شان وقيمـة العطاء الإ

1�9 العــــــدد 546 اآذار    2009

اأجل اأن يكون������وا معطائن، ويكونوا اأ�صحاب 

ف�صل. ورديف احلديث النبوي: )ما من عبٍد 

أنعم اهلل عليه بنعمٍة فاأ�صبغها، ثم جعل اإليِه  ا

�صيئاً من حوائج النا�������س فترم، فقد عر�س 

تلك النعمة للزوال(.

ميكن ل�صخ�س اأن يتميز بالعطاء والكرم 

اإىل اأن يُع������رف بذلك، وقد كان حامت الطائي 

م�صهورا بالكرم، وعندما كانت زوجته / نوار 

/ تعاتبه عل������ى كرمه ال�صدي������د كان يجيبها 

قائاًل: 

م��ه��اًل ن���وار اأق��ل��ي ال��ل��وم وال��ع��ذل 

فعال  م��ا  ف��ات  ل�سيء  تقويل  ول 

ول تقويل ملاٍل كنُت ُمهلكُه مهاًل 

واخلبال  اجل��ن  اأعطي  كنُت  واإن 

يرى البخيُل �سبيل املاِل واحدة 

ُبال �سُ م��ال��ِه  يف  ي��رى  اجل����واَد  اإن 

❁    ❁    ❁

ن�سان البدوي  خ�سلة العطاء عند الإ

ن�صان الب������دوي بخ�صلة العطاء  يتمتع االإ

نه يعي�س يف �صبه فراق عن النا�س من  ذلك الأ

اأج������ل العناية مب�صادر رزقه يف البادية، وهو 

عندما يلمح �صخ�صا غريبا ي�صعر باأنه �صيفه، 

ب������ه وا�صت�صافته،  في�صتعد للقائه والرتحاب 

وقد كان البدو يف القدم ي�صعلون النريان يف 

اللي������ل من اأجل اأن يهت������دي اإليهم ال�صيوف، 

مثال منها:  ويف ذلك العديد من االأ

أ�صري،  - ال�صيف اإن اأقبل اأمري، واإن قعد ا

واإن قام �صاعر
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أ�صري املِحل�ّ�ي - ال�صيف ا

- ال�صيف �صاعر 

- ال�صيف �صيف الل�ه 

- اأعزم، واأكرم، واأكل العي�س ن�صيب 

ِّ�ل - ال�صيف حَم�ل�

- يا �صيف ما كنت حِملي 

- �صكوت ال�صيف من بخت املحلي 

- من عّف عن �صيء كاأنه ماأكله 

- ال�صيف كاره ال�صي������ف، واملِحلي كاره 

الكلي 

- اأعزم واأكرم واأكل العي�س ن�صيب 

- اجلود جهود 

- اجلود من املوجود

العطاء واجلينات الوراثية 

توقف العلماء عند قيمة العطاء وعالقتها 

بالوراث������ة، ومنذ مدة اطلعت على بع�س هذه 

النتائج ومنها: 

اأكدت نتائ������ج درا�صة علمي������ة حديثة اأن 

هناك �صلة وثيقة بن �صفة العطاء وجينات 

ن�صان الوراثية. االإ

وق������د اأجري������ت الدرا�ص������ة الت������ي ن�رشتها 

�صحيفة »ليرا�صيون« الفرن�صية على موقعها 

أ�صخا�س من  نرتنت على 203 ا على �صبكة االإ

اجلن�صن، ُمنح كل واح������د منهم 12 دوالرا، 

حيث تب������ن اأن 60 باملئة مم������ن اأعربوا عن 

ا�صتعدادهم للتنازل عن هذا املبلغ اأو جزء منه 

أ�صخا�س يحملون  �صخا�س بحاجة اإليه هم ا الأ

أو اأحد مكونات هذا  جن »اإيه يف ب������ي اآر1« ا

اجلن.

وق������ال اريل كنافو رئي�س فريق الباحثن: 

وىل وجود  اإن ه������ذه الدرا�صة تثب������ت للمرة االأ

ن�صاين وتكوين  �صلة مبا�رشة بن العط������اء االإ

حام�صه النووي. 

واأو�ص������ح اأن جن »اإيه يف بي اآر1« ين�صط 

يف تكوي������ن هرمون ي�صم������ى علميا »ارجينن 

فا�صوبري�ص������ن«، ويوؤثر عل������ى خاليا املخ، ما 

ن�ص������ان اإىل ال�صخ������اء والعطف على  يدفع االإ

خرين. االآ

واأ�صاف الدكتور كنافو اإن اجلينات التي 

حتمل ال�صفات الوراثية و�صفات �صلوكية مثل 

نكرات الذات،والتعا�صد االجتماعي هو اأمر 

ميكن قبوله من وجهة النظر التطورية، كما 

اأن ا�صرتاتيجي������ة نكرات الذات كانت ناجحة 

ب�صبب اعتمادها على فكرة اأن العمل احل�صن 

�صيكافئ �صاحبه. 

مور على  ه������ذا ال يعن������ي البتة ت������رك االأ

طفال، وهم على  �صجيتها خا�صة بالن�صبة لالأ

هل لتعزيز  غلب يحتاجون اإىل م�صاعدة االأ االأ
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خرين لديهم. ثمة  �صعور امل�صوؤولية جت������اه االآ

توجه 
 )1(

درا�ص������ات تربوية هامة بهذا ال�صدد

اإىل �������رشورة تنمية ال�صع������ور بامل�صوؤولية لدى 

وىل، امل�صوؤولية جتاه  الطفل منذ ال�صنوات االأ

آبائه������م بالطاع������ة، جتاه املجتم������ع مب�صاعر  ا

أنف�صهم باحلذر والنظافة.  االنتماء، جتاه ا

تبادلية العطاء

ن�صان الذي يعطي عادة ال ينتظر ثمن  االإ

عطائه، ولك������ن ب�صكل تلقائي ف������اإن املجتمع 

يجعل منه بطال، ويجازيه على عطائه. 

اأذكر هنا حكاية وقعت مع امراأة حتولت 

اإىل بطل������ة من خالل موق������ف قامت به جتاه 

أة حامل. تق������ول احلكاية عل������ى ل�صان  ام������را

طفل: 

انتف�ص������ْت اأمي من نومه������ا العميق بفزع 

�صدي������د واأطلقت �رشخة مذع������ورة اأنف�صتني 

من ا�صتغراقي يف لفائف النوم. 

أنا اأحدق  جل�ص������ت على ال�رشير خائف������اً وا

يف مالم������ح وجه اأمي ال�صاحبة و�صط ال�صوء 

اخلافت.

راودتني م�صاعر وجل������ة خا�صة واأن اأبي 

خارج البيت ه������ذه الليلة ب�صبب �صفره خارج 

املدين������ة ل�رشورات عمل������ه ، وال اأحد غريها 

وغريي، واأخي ال�صغ������ري ِذكر الذي يرقد يف 

الهزازة جوار ال�رشير الذي ننام عليه.

أنها  أم������ي، بيد ا رمي������ُت نف�صي يف ح�صن ا

وعلى غ������ري عادتها وبدل اأن ت�صمني وتهدئ 

م������ن روعي، راحت متد كفه������ا املرتع�صة تنري 

خرى  ال�صوء ب�رشعة �صدي������دة ومتد يدها االأ

بهلع اإىل الهزازة ال�صامت������ة التي يرقد فيها 

أ�صهر.  ِذكر الذي يبلغ �صتة ا

رفعْت الغطاء عن فمه واأخذته ب�رشعة اإىل 

ح�صنه������ا وهي تتفح�صه متمتمة: اأعوذ باهلل 

من ال�صيطان الرجيم،كاد الولد يختنق.

 ث������م وكاأنها انت�صلته م������ن قاع بئر اأخذت 

تتماله وتردف حمدثة نف�صها: اأخذتني غفوة 

و ن�صيت اأن اأرفع الغطاء عن وجهه. 

وبعد بريه������ات التفتت اإيل وكاأنها تتفاجاأ 

بوجودي للتو ثم قالت: لوال �صرت اهلل، وبركة 

طفال كان الطفل يذهب ك�رشبة ماء. أم االأ ا

 ومن جديد �������رشُت اأنظر معها اإىل وجه 

اأخي الذي اأكره بخم�س �صنوات، كان يتنف�س 

ب�صعوب������ة بالغة، ويبلع ريقه، فهرعْت به اأمي 

نحو النافذة املحكمة رغم برودة الطق�س.

فتحتها وه������ي ته������زه يف ح�صنها وتدنو 

أنفا�صه،  بوجهه من الهواء اإىل اأن عادت اإليه ا

أع������ادت غل������ق النافذة، ثم ع������ادت وجل�صت  ا

على ال�رشي������ر، اأخرجت ثديها، قذفت خيطا 

م������ن احلليب على منديل، وبعد ذلك و�صعت 
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حلمة الثدي يف فم������ه، اأخذ ميت�س احلليب 

وب������ن حن وح������ن ي�صحب فم������ه، ينظر اإيل 

ويبت�ص������م قليال، ثم يع������ود اإىل م�صدر طعامه 

الوحيد يف هذا العامل. 

بع������د نحو ع�رش دقائق م������ن هذه العملية 

غف������ا على ذراعيها وفم������ه ما يزال يف حلمة 

الثدي.

عند ذاك ع������ادت الطماأنينة اإىل مالمح 

اأمي وهي تعي������ده اإىل الهزازة وتغطيه برفق 

تاركة وجهه دون غطاء.

نظرت اإيل نظرة مل�صُت فيها بع�س العذر 

على عدم مباالتها بي، وبعد حلظات طلبت 

مني اأن اأذهب معها اإىل املطبخ لت�صنع اإبريقا 

ول مرة باأنني  من ال�ص������اي، عندئذ اأدركت والأ

وىل  أن�س باأنها املرة االأ أ�صك�ّ�ل �صندا لها، ولن ا ا

التي انتابني فيها �صعور ب�صيء من امل�صوؤولية 

جتاه اأمي، واأخي ِذكر عندما يكون اأبي غائبا 

عن البيت. 

بري������ق اإىل حيث كن������ا و�رشنا   جلبن������ا االإ

نحت�صي ال�صاي وكاأن ال�صباح قد طلع. 

ومن جديد اأخذتن������ي يف ح�صنها وكاأنها 

تعت������ذر ب�صكل مبا�رش ع������ن اإهمالها يل وهي 

طفال،  أم االأ تتمتم بخفوت: رحم������ك اهلل يا ا

غدا �صاأُخرج دجاجتها. 

طفال يا اأمي؟  أم االأ قلت: من هي ا

قالت وهي ما تزال جال�صة تهز اأخي بيد 

طفال  أم االأ وتربت على كتفي يف ح�صنها بيد: ا

مه������ات يف الليايل عندما  يا زاهي ت������زور االأ

يتعر�س اأطفالهن خلطر.. �صمتت اأمي قليال 

أرنبة  أردف������ت وقد بداأت دموع تنزلق اإىل ا ثم ا

أيتها تدخل من  أنفه������ا: كنُت نائمة وفج������اأة را ا

الباب، تربت على كتفي بقوة وتقول:انه�صي 

ب�رشعة يا جودي، ابنك يختنق. 

انتف�ص������ت كم������ا راأيت يا بن������ي، وتذكرت 

أم  باأنني ترك������ت البطانية على وجهه، قامت ا

طفال املباركة بواجبها وان�رشفت.  االأ

�صعرُت برغبة يف اأن تروي يل اأمي ق�صة 

أنا اأقاوم النوم:  طفال هذه، فقلت لها وا أم االأ ا

طفال تفعل ذلك يا اأمي؟  أم االأ ملاذا ا

�صمت������ت اأمي، ثم األقت نظ������رة اإىل وجه 

ِذكر الذي بدا عليه م�صتغرقا يف نوم عميق.. 

مدت يدها تطفئ ال�صوء ، ثم جاءين �صوتها 

ناع�ص������ا كرتنيمة ن������وم: �صمع������ُت ق�صتها من 

طفال يا بني كانت يف اخلم�صن  أم االأ جدتك، ا

غنام مثل الرجال بعد  من عمره������ا ترعى االأ

جناب.  مل بالزواج واالإ اأن عن�صت وفقدت االأ

أم������ي، نظرت اإىل عينيها  وانطفاأ �صوت ا

بهام وال�صبابة  أيتهما مغلقتن، فمددت االإ ورا

وفتحت بهما عينها اليمنى. 
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ابت�صمت اأمي قلياًل ث������م اأردفت بنراتها 

أنا اأدرك باأنها  امل�صت�صلمة لهبوب نوم ثقيل، وا

طوال النهار بذل������ت جهدا هائال حتى جلت 

واين، غ�صل������ت الثي������اب، �صنع������ت الطعام،  االأ

�صطفت البيت: 

كان������ت / م�صكاة / التي غدت ت�ُعرف باأم 

طفال ترعى اأغن������ام اأهل القرية، تاأخذها  االأ

اإىل البيادر، وتعيدها مع الغرب اإىل اأ�صحابها، 

أ�������س كل �صنة ويف بدء  وكان������ت حت�صل عند را

الربيع من كل بيت بغنمة مع وليدها. 

كان ه������ذا العمل هو م�ص������در رزقها مع 

أبويها العجوزين.  ا

أم������ي ينو�������س قليال فقلت  وع������اد �صوت ا

أ�صعر عك�صه������ا بحالة تامة من اليقظة:  أنا ا وا

وبعد.. وبعد؟ 

- ذات يوم وقبل هبوط الظالم بقليل وهي 

ت�صتع������د لتعيد الرعي������ة اإىل اأ�صحابها،تناهى 

أة م������ن بيت جماور  اإىل م�صمعه������ا �رشاخ امرا

للبيادر! 

 تركْت الرعية وا�صتهدت ب�صماع ال�صوت 

متجه������ة نحو القري������ة اإىل اأن دنت من البيت 

ال������ذي ينبعث من������ه ال�رشاخ حت������ى ترى ما 

مر.  االأ

أة حامل حتمل   عندئذ يا زاهي راأت امرا

�صكينا و تطارد قطة قائلة لها:

أيتها القط������ة، �صاأ�صوي حلمك   �صاآكل������ك ا

واأطف������ئ هذه ال�صهي������ة التي تاأكلن������ي وتاأكل 

طفلي يف بطني. 

أنها مل تعد جت�������رش على مقاومة  ويب������دو ا

الن������وم فان�صدلت رمو�صها، ومنعا من انقطاع 

�ص������وت اأمي مددُت يدي اأداعب وجهها حتى 

ت�صعر باأنني يف حالة �صماع.

ا�صتاأنفت بعين������ن مغم�صتن: بعد قليل 

أة بالقطة وغ������دت حتدق بها  اأم�صك������ت امل������را

ب�صهي������ة. .يا بن������ي واهلل مل اأعد قادرة، غلبني 

النوم. 

أزال جال�صا يف  أنا ما ا أ�ص������ي وا اأخف�صُت را

ال�رشي������ر. بعد حلظات فتح������ْت اأمي عينيها 

لرتاين يف و�صعيتي، نه�صت بتثاقل وهي تتمتم 

: ال تزعل يا زاهي، �صاأكمل لك الق�صة. ومرة 

اأخرى طلبت مني اأن اأ�صطحبها اإىل املطبخ، 

عندئذ �صنعت فنجانا م������ن القهوة لنف�صها، 

وناولتني قطعة كاتو م������ن الراد، وعدنا اإىل 

موقعنا وقد ا�صتعادت بع�س يقظتها مع اأخذ 

ر�صفتن من القهوة : 

أة احلامل  فهمت /م�صكاة/ باأن هذه املرا

من �صدة الفقر تريد اأن تاأكل حلم القطة.

دخلت عليها قائلة: ماذا تفعلن بالقطة 

أة ؟  امل�صكينة يا امرا

أة احلامل: اإنه الوحام يا عمة،  قالت املرا

أكلتن������ي �صهيتي لقطعة حلم  أيام ا منذ ثالثة ا
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مل، مل يب������ق يل اأمل يف اإنقاذ  حتى فقدُت االأ

أ�صوي حلم هذه القطة  حياة جنيني �صوى اأن ا

لعلَّ وحامي ينطفئ قلياًل ويريحني. 

طفال  أم االأ ت�صاقط������ت الدموع من عينَي ا

أة املروع والقطة تقاوم  وهي ت������رى منظر املرا

بن يديها. 

 دن������ت اإليها بخط������وات واثق������ة، اأخذت 

القطة م������ن يديها واأطلق������ت �رشاحها طالبة 

منها االنتظار لبع�������س الوقت ريثما تعود،ثم 

خرج������ت اإىل القطيع، اأم�صك������ت خروفا من 

أة احلامل.  خرافها واأتت به اإىل املرا

بداأت تعمل يف اإع������داد اللحم مب�صاعدة 

أن������ت باأنها �صبعت  أة احلام������ل حتى اطما املرا

حلما م�صويا، عند ذاك راودها اإح�صا�س باأنها 

اأنقذت حياة �صخ�صن. 

 تركْت ما تبقى من حلم اخلروف عندها 

وان�رشفت. 

 عندها فوجئت باأن الظالم احلالك قد 

أ�صدل جنحه على اأزقة القرية، تذكرت للتو  ا

غنام اإىل اأ�صحابها.  أنها ن�صيت اأن تعيد االأ ا

 اأ�صابها ذعر وهي تهرول �صوب البيادر 

غنام ، لكنها مل جتد �صيئا!  حيث ترعى االأ

ترددت بالع������ودة اإىل القرية لرتوي على 

غنام ما وقع معها ، وهل  أ�صماع اأ�صحاب االأ ا

ه������ايل، ثم بعد ذلك لن ياأمنها  �صي�صدقها االأ

مانة،  نها مل حتف������ظ االأ اأحد عل������ى �ص������يء الأ

فاأق�صمت اأال تعود اإىل القرية خائبة، وراحت 

متد اخلطا حتت جنح الليل لعلها تعرث على 

غنام التائهة.  دليل ير�صدها اإىل االأ

فرغت اأمي من تن������اول القهوة، وفرغت 

من تناول قطعة الكاتو، األقت نظرة اإىل ِذكر 

واطماأنت عليه، ثم مت������ددت وغطتني معها 

بالبطانية وه������ي تقول بن������رات �صعد اإليها 

النعا�س مرة اأخرى، وتدعوين اإىل النوم:

أم   من������ذ ذلك الي������وم يا ول������دي اختفت ا

طف������ال عن القري������ة كله������ا دون اأن يظهر  االأ

أثر، ال اأحد يع������رف ما الذي وقع معها،  لها ا

أه������ل القرية، و�صار  لكنه������ا خلدت يف ذاكرة ا

نها مذ  جيال، الأ النا�س يروون ق�صتها عر االأ

مهات يف اأعماق الليايل  ذاك �صارت تزور االأ

طفالهن. فتقوم  ي خطر يق������ع الأ وتنبهه������ن الأ

م يف الي������وم التايل بطه������ي دجاجة بلدية،  االأ

ت�صعها على الرغ������ل وتنادي اأطفال اجلوار 

 .
)2(

طفال أم االأ لياأكلوا يف �صدقة ا

اأنوار العطاء 

�صول،  الذي ال يقف على اأ�صل تتقاذفه االأ

ال������ذي ال يقف على عقيدة تتقاذفه العقائد، 

عمال  ال������ذي ال يقف على عم������ل تتقاذفه االأ
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،الذي ال يقف على موقف تتقاذفه املواقف، 

الذي ال يقف على كلمة تتقاذفه الكلمات.

عندم������ا متيل نف�ص������ك اإىل اأمر غري �صوي 

وتتمك������ن من ع������دم اال�صتجابة له������ا، فاإنك 

حتقق قوامت������ك عليها، وتكون بطال اأمامها، 

وتثب������ت لها باأنك قادر عل������ى اجللد، والتاأين 

واحلكمة. 

ال������ذي يجري وف������ق اأهوائه تق������وده هذه 

هواء اإىل منعرجات غري حممودة، يف حن  االأ

اأن الذي يتحكم باأهوائه، ويقود نف�صه �صطر 

أب������واب العطاء،يحقق املجد والتوازن لذاته. ا

أنوار  وهكذا ميكن له اأن ي������درب نف�صه على ا

العطاء ال�صامية، فتبداأ من تلقاء ذاتها متيل 

اإىل تلك القيم التي تعتادها، وتنفر من عدم 

العطاء.

النف�س التي ت�صتمر يف العطاء جتعل من 

�صاحبها معطاء ، والنف�������س التي ت�صتمر يف 

ال�صح جتعل من �صاحبها �صحيحاً. 

ال�صيء يجعل حال������ة الرنج�صية يف ذاتك 

تخف قدر العطاء ، عندئذ �صيكون باإمكانك 

أن النا�س جميعاً يكمل������ون بع�صهم البع�س،  ا

ويت�صل�صلون عر بع�صهم البع�س، وت�رشي يف 

عروقهم دماء بع�صهم البع�س. 

حتب النا�������س جميعا، وتبتغي لهم النفع، 

وترى ما ميكن لك اأن تفعله خلريهم، عندما 

حت�صل على �صيء عليك اأن تفكر كيف تقدم 

أي�ص������ا، حتى لو اأمطت اأذى عن طريق، حتى  ا

ل������و ابت�صم������ت يف وجه �صخ�������س األقى عليك 

ال�ص������الم. كل �صخ�س ميكن له اأن يفعل �صيئا 

خرين حتى لو كان قعيد الفرا�س.  جمديا لالآ

درجات العطاء 

ي�رشق نور العطاء يف عمقك لينّمي فيك 

ن�ص������اين، ويخل�صك من تاريخك الرنج�صي  االإ

ن�صانية  ، اإنه ينبهك وييقظك عل������ى حالة االإ

العامة لدي������ك يف جو من ال�صحوة وال�صفاء 

الذهني والروحي. 

واعلم اأن العط������اء ال يعني االعتكاف يف 

موق������ع، واالعتزال عن النا�������س حتى لو كنت 

�صخ�ص������ا معط������اء ، وال يتحقق العط������اء اإذا 

لبثَت يف قطيعة ع������ن واجباتك االجتماعية 

واعتزل������ت النا�������س، ال يتحق������ق العط������اء اإال 

ن�صاين واحليوية االجتماعية.  بالن�صاط االإ

فاعل������م اأنك لن تبلغ درجات العطاء ما مل 

ن�صاين  خوي االإ حتب النا�������س ، واأن احلب االأ

العظي������م يف النا�س ينبثق م������ن اإميان عظيم 

يف �صدوره������م ،كل خط������وة تخطوها يف نفع 

النا�س، هي خطوة عطاء ال حمدود لك. 

كل م�ص������اء.. كل م�ص������اء، يغف������و الك������رمي 
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ملتم�صاً موق������ع العطاء من روح������ه، ملتم�صاً 

موقع روحه م������ن العطاء. يعاتب������ه كرمه اإن 

امتن������ع عن ممار�صة العط������اء، ال يدعه يغفو 

عد  حلظة قب������ل اأن يعاتبه، واإن مل يرتدع، ي�صّ

لهجة العتاب له: 

اأين موقعك مني يا كرمي واأنت ل تتقن مهنتك 

اأين موقعي منك واأنت تهرب من تربية ولدك 

 اأين موقعك مني واأنت ل حتفظ اأهلك 

اأين موقعي منك واأنت حترجني بتق�سريك 

 اأين موقعك مني واأنت تغل يدك 

اأين موقعي منك واأنت تبخل تكون �سخيًا. 

كل م�ص������اء.. كل م�صاء، ياأبى التخلي عنه 

يف نزوة ،يف زل������ة، يف حلظة �صعف. ينه�ُس 

كُل ي������وم عطاء من ركام ال�صنوات، تنه�س كل 

فكرة ك������رم من ذاك������رة املا�ص������ي.. تت�صافر 

مواقف العط������اء جمتمعه لت�صانده يف حمنته، 

مانع������ة اإي������اه الغور يف هوة ال�ص������ح. ذلك هو 

العطاء املتاأ�صل يف الذات املعطاءة، ذلك هو 

العطاء الذي ي�صر على اأذى �صاحبه وياأبى 

التخلي عن������ه، يلبث مم�صكاً بي������َدي �صاحبه 

منرياً اأمام خطوته ظلمات الدرب. 

وه������ذا بذات������ه يحّرك طاق������ات وقدرات 

أو  ن�صان ويق������ي م�صاعر اجلمود ا ونزعات االإ

ب������دي. فاأنت تعي�س لذة تقدمي �صيء  النوم االأ

خرين، ومل يكن هذا ال�صعور ليتحقق  نافع لالآ

ل������وال وجود �صخ�������س اآخر يعب������ث ف�صاداً يف 

ر�������س، وهذا لي�س عل������واً من �صاأنه، بل هو  االأ

انحدار وانحطاط له على قدر ما هو ارتقاء 

ن�صان بطبيعته ال يرتقي مبا  ن االإ و�صمو لك، الأ

يقّدمه من �صوء، بل ينحدر و هو ذاته يُدرك 

ه������ذا االنحدار، وكما اأن مق������ّدم اخلري ي�صم 

رائح������ة طيبة من عمله الطي������ب، فاإن مقّدم 

ال�صوء ي�صم رائحة خبيثة من عمله اخلبيث. 

ن�صان غري العطاء، وحمبة  ال �ص������يء ي�صمو باالإ

ن�صان وتفّقه يف اإميانه  النا�س ، وكلما اآمن االإ

بهذه احلقائق، كلم������ا �صمى وارتقى. واخلري 

هنا تق������دمي املنفعة للنا�������س، وال�صوء تقدمي 

أنه������م يتقوا �صوء هذا  ال�ص������وء لهم اإىل درجة ا

ال�صيئ.مث������ل ه������ذه التفا�صيل ق������د ال تلتفت 

مر فاإنك ت�صتمد  اإليها، ولكن يف حقيق������ة االأ

ان�صباطك وترتيب حياتك من تفا�صيل هذه 

الو�صطية، فهي تعلّمك كيف تتدخل يف �صوؤون 

حياتك وت�صبطها وتقّدرها تقديرا. وكذلك 

فاإنها تُك�صبك ق������وة ال�صخ�صية وحتميك من 

أبو  نزعة االنفالت. ليلة �صق������وط غرناطة وا

يجّهز نف�ص������ه ليخرج 
 )3(

عب������د اهلل ال�صغ������ري

مطروداً من ملك مل ي�صتطع اأن يحافظ عليه 

أمه قائلة: »ابِك مثل الن�صاء ُملكاً مل  هتفْت به ا

حتافظ عليه مثل الرجال«. 
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أنه  أو ا أم������ور �صغرية ا اإن َم������ْن يقت�صد يف ا

يراها �صغ������رية، ال ي�صتطي������ع اأن يقت�صد يف 

ن ال�صغائر جمتمعة تتحول  مور الكبرية الأ االأ

اإىل كبائر. 

الكلم������ة الت������ي تتحدث بها مق������ّدرة لك، 

فال تلق ال������كالم على عواهنه، قد حتتاج يف 

موقف اإىل كلمة حق تقولها، ولكنك تكون قد 

اأ�رشف������ت يف الكالم فال تقدر على قولها، اإن 

ال�صوت ذاته يعاقب������ك فال يعينك على قول 

كلمة واحدة واأنت يف كامل وعيك. 

 فانظر ك������م مررَت مبراحل حتى تعلمَت 

لغة،واأجدت ا�صتخدام ال�صوت ب�صكل هادف، 

كان ذل������ك لتتمكن م������ن التوا�صل يف جمتمع 

ي�صتخدم اللغة و�صيلة للعي�س والتوا�صل فيما 

بينه، ولي�س لتقذف الكالم كما لو اأنك تريد 

نفاذه. 

والنظر ذاته عليك اأن حتافظ عليه فال 

مور الهادفة التي تنتفع  ت�صتخدم������ه اإاّل يف االأ

به������ا، ميكنك اأن ت�صتخدمه للق������راءة، للنظر 

ن�ص������ان والطبيعة،  يف جم������ال خلق اهلل يف االإ

عم������ال التي تق������وم بها. وكذل������ك ال�صمع  لالأ

أاّل ت�صمع اإاّل الطيب واخلري،  فاحر�������س على ا

وجتّنب اختال�������س ال�صم������ع والتج�ص�س، فاإن 

�صمعك يري������د منك اأن ت�صتخدمه يف موا�صع 

الطي������ب، ويف كل هذا عليك اأن تهتم ب�صحة 

أذني������ك وعيني������ك وفمك وتهت������م ب�صحة كل  ا

أُتيتها بقدر. فكم من  حا�صة من احلوا�س التي ا

�صخ�س انفلت يقهقه يف جمل�س دون �صابط 

حت������ى �صقط مغ�صياً علي������ه، وكم من �صخ�س 

ن������ه تناول طعاماً و�رشاباً  أُ�صعف من مائدٍة الأ ا

باإف������راط، وكم من �صخ�س حتّدث ب�رشاخ يف 

جمل�س حتى فق������د �صوته. وكم من رجل بذر 

يف كل حرث حتى فقد البذر حلرثه. 

اإذا رفع������ك اهلل يف مرتب������ة م������ن مراتب 

الدنيا، ف������ال تن�س النظر اإىل َم������ْن هو اأدنى 

مرتبة منك وكن رفيقاً به. 

اإذا رزق������ك اهلل مبركب������ة، ف������ال تن�س اأن 

�صواق بقدميك حتى ال تُقتلَع من  ت�صري يف االأ

ر�س.  االأ

أنعمها عليك،  وال تبطر بنعمة اهلل التي ا

فاإن البط������ر ينتهي ب�صاحبه ومن »�صّل �صيَف 

البغي، ُقتل به«. 

ك������ن �صفيق������اً رحيم������اً لطيف������اً بنف�ص������ك 

خرين. وباالآ

أن تكون كرمياً معطاًء ما مل  ل������ن ت�صتطيع ا

ي�صتقر العطاء يف جنباتك، اإن درجة العطاء 

هي ذاتها التي حتقق لديك درجة االعتدال 

خر.  مع الذات ومع االآ
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اإذا رزقت بولد، فاأكرمه اإنه اأمانة لديك، 

اإذا عم������ل عندك عامل، فاأكرمه، جعلك اهلل 

أميناً عل������ى رزقه، فاأعطه حق������ه ، قد حان  ا

وعدها قبل اأن يجف عرق العامل. 

»اإن الرفق ال يكون يف �صيء اإاّل زانه، وال 

ينزع من �صيء اإاّل �صانه«. 

اليد العليا 

ن�صان يجنح ليكون هو الذي  دوماً فاإن االإ

يعطي، ولي�س هو الذي ياأخذ، ويبذل يف ذلك 

اجلهد، والوقت. 

ثمة حكاي������ة قدمية ت������روي اأن رجاًل يف 

أراد اأن يذهب يف جتارة لياأتي  مقتبل عمره ا

ببع�س املال، ويف الطريق راأى ثعلباً مري�صاً 

بال������كاد يتحّرك، فوقف �صائ������اًل نف�صه: كيف 

أثناء تاأمله  ياأكل هذا احليوان الواهن ؟ ويف ا

أ�صد قوي يحمل  و�رشوده باأمر الثعلب، الح له ا

أ  فري�صة، فجل�������س بالقرب م������ن الثعلب وبدا

يلتهم فري�صة حتى �صبع وان�رشف. بعد ذلك 

راأى الثعلب الواهن يزحف اإىل بقايا الفري�صة 

خر حت������ى ال�صبع وين�رشف اإىل  فياأكل هو االآ

مكانه. وق������ف ال�صاب قائ������اًل يف نف�صه: اإذا 

أرزاق خملوقاته جميعاً فما  كان اهلل يبع������ث ا

أُطعم نف�صي. وعاد  أ�صق������ى حتى ا يل اأرك�س وا

بيه ق�صة الثعلب الذي جعله  اإىل بيته يقول الأ

ب: اأنت  يعود من ن�صف الطريق. فقال له االأ

مور، لي�س  خمطئ يا بني تنظر اإىل ظواهر االأ

أتيت بطعامك.  أين ا امله������م اأن تاأكل، املهم من ا

أ�صداً تاأكل الثعالب من  اإين اأريد لك اأن تكون ا

ف�صالت������ه، ال اأن تكون ثعلباً واهناً تاأكل بقايا 

ال�صباع. 

العطاء قوة.. الال عطاء وهن 

العطاء جمال.. الال عطاء قبح 

العطاء �روق.. الال عطاء ك�سوف. 

العطاء حياة.. الال عطاء موت 

العطاء جناة.. الال عطاء هالك 

العطاء ا�ستقرار.. الال عطاء ا�سطرب 

العطاء معرفة.. الال عطاء جهل 

العطاء مودة.. الال عطاء كراهية. 

ن�ص������ان اأن يحق������ق بطولة يف  ميك������ن لالإ

جمتمعه من خالل العط������اء، البطولة لي�صت 

أ�صطورة را�صخة  أح������الم الب�رش وال ا حلما من ا

يف اخلي������ال اجلمعي للمجتمع������ات، وال هي 

مغامرة كرى يف اأر�س جمهولة. البطولة هي 

ن�صان يف �صعيه املتوا�صل لتحقيق  حماول������ة االإ

االن�صجام مع ذاته كاإن�صان، وامل�صوؤولية جتاه 

خري������ن بكون������ه اأحده������م. البطولة لي�صت  االآ

معج������زة ب�رشي������ة ا�صتثنائي������ة، ولكنه������ا حالة 

طبيعية يف مذهب اإن�صان طبيعي. 
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ن  كل اإن�ص������ان ه������و بط������ل يف اأعماق������ه الأ

كل اإن�ص������ان يحمل مل�ص������ات اإن�صانية يف جميع 

ح������وال، ولك������ن النماذج ه������ي التي متيل  االأ

ميوالت خمتلفة ومتناق�صة، واأحياناً خارجة 

ن�صانية، ويف هذا فاإن البطولة  طر االإ عن االأ

هي حال������ة من ال�صف������اء والعط������اء يعي�صها 

البع�س يف مواجهة حالة ال�صح التي يعي�صها 

أبناء ال�ص������ف املقابل. البطولة اأن ترتقي يف  ا

ن�صانية.  درجات �صلّم االإ

العط������اء يتحق������ق، وي�صتمر وه������و يقرتن 

مبحبة النا�س. 

أ�صئلة املحبة تولد كل يوم، باملحبة وحدها  ا

قوى  نها الدافع االأ ن�صان الأ ميكن اأن يعي�س االإ

اإىل احلياة، ومتى ما ماتت املحبة يف اأعماق 

ن�ص������ان انطفاأت �صعلة احليوية يف حوا�صه.  االإ

الذي ال يحب يفقد كل عالقة له باحلياة. 

دوم������اً كن������ت اأرى اأن ال�صكين������ة ال تقرتن 

بوجود املال، تتحقق يف جتارب عديدة ع�صتها 

أيتها و�صمعتها،بحالة النقاء الروحي التي  ورا

ن�صان ال تتحقق  يتمتع بها امل������رء. م�صالح االإ

لو مل تنطلق من اأر�صية خا�صبة مبطر املحبة 

ومن ف�صاء م�رشق ب�صم�س العطاء. 

ن�ص������ان �صيموت فظاً  لوال املحبة، كان االإ

أر�������س ج������رداء ال تاآلف  غلي������ظ القل������ب يف ا

ن�صان يحن  وال ت������وادد وال توان�س. هاه������و االإ

ن�صان،  ن�صان، هاهو ال�صوق يزجيه لروؤية االإ لالإ

هاهي املحبة جتره جراً. 

�صياء اجلميلة حتث  يقول نيت�صة: /كل االأ

.
)4(

على احلياة/

وكان املتنبي عندما ي������رى نف�صه مرغما 

على الراحة ب�صبب املر�س يقول: 

ال���ف���را����س وك�����ان جنبي  وم��ل��ن��ي 

ع�����ام ك��������ل  يف  ل��������ق��������اءه  مي��������ل 

ن�صان  نانية هي غر�صة يف اأعماق االإ اإن االأ

أنانية،  ولي�س بو�ص������ع اإن�صان اأن يولد ب������دون ا

ولكن البطولة تكمن على قدر مواجهة هذه 

نانية واإر�صاخها لعوامل الثقافة والن�صج  االأ

خوة واملحبة ، كما تكمن روح  والت�صام������ح واالأ

الهزمي������ة يف اإرواء هذه الغر�صة مبياه البخل 

وال�صح واالنغالقية. 

 ثم������ة حكمة قدمية يف ال������رتاث العربي 

تقول: / العفو عند املقدرة / اأي اأن تاأتي اإىل 

أو بالفعل  الذي اأخطاأ بحقك �ص������واء بالقول ا

أن������ت يف ذروة قدرتك  فتق������ول له ب�صم������وخ وا

عليه: لقد عفوت عنك.

خالق والعطاء  الأ

ن�صان اإىل �صيء قدر حاجته  ال يحت������اج االإ

اإىل االرتق������اء يف درج������ات االأخالق، والرجل 
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الذي يبلغ مبلغا متقدما يف درجات االأخالق، 

يبلغ مبلغا متقدما يف درجات احلياة كافة. 

ن�صان اإىل  ن�صان هو خلقه، وقد جاء االإ االإ

خ�الق، وهو  احلياة ليمار�س اأكر قدر من االأ

كلما ارتقى يف �صل������م االأخالق، كلما رقى يف 

درجات اإن�صانيته ومتك������ن من ممار�صة هذه 

خ������الق هي اإحدى  ن�صاني������ة باأبعادها. االأ االإ

الثمرات ال�صامية من ثم������ار امل�صوؤولية جتاه 

ن�صان ر�صوخاً يف عطائه  خرين ، يزداد االإ االآ

فتينع �صج������رة العطاء املباركة يف تربة روحه 

ن�صيج ثمرة االأخالق. 

خ������الق لي�صت نف������وذاً، وال جماالً، وال  االأ

مادة. اإنها �صل������وك ذاتي مع الذات بالدرجة 

وىل، فت�ص������ع مواق������ف اأخالقية - من تلك  االأ

خرين، فمن عجز اأن  العالقة الذاتية - مع االآ

يك������ون خلوقا مع ذاته، يعجز اأن يكون خلوقا 

خرين،  و حتى لو اأظهر االأخالق فاإنها  مع االآ

ال تنبع اإاّل من ذات متاأ�صلة يف اخُللق. 

قد يبدر موقف اأخالقي من عائل م�صكن 

ما بدر من ثري ذو جاه. 

ي�صع������ب على املرء اأ�رش ه������ذه الكلمة يف 

دائ������رة تعريف، كل نظريات تعريف االأخالق 

على م������دى الع�صور ال�صابق������ة ال تزيد هذه 

الكلمة اإاّل ات�صاعا يف املعنى،فاالأخالق تتغذى 

بالعف������ة، تتغ������ذى بال�صر، تتغ������ذى باحلياء، 

تتغذى باملعرفة، تتغ������ذى بالعطاء ، بالكرم، 

بال�صل������م، بالعفو، بال�صجاع������ة. االأخالق هي 

ن�صان. َمْن مل يكن بتلك املزايا لبث  فردو�س االإ

أيامه يف تيه  مطروداً من فردو�صه مي�ص������ي ا

من �صقاء. 

خ������الق باإن�صان مرات������ب عليا  ت�صم������و االأ

ي�صتحي م������ن اأخالقه اإن راودت������ه نزوة، واإن 

تغا�ص������ى الط������رف ا�صتحى من اأهلي������ه، واإن 

تنا�صى ا�صتحى من اهلل. 

ت�صعى �صجرة االأخالق الرا�صخة يف عمق 

�صاحبها اأن جتنبه املهالك. 

بوي������ن اأن ينّميا بذور االأخالق   ميكن لالأ

لدى الطف������ل فيتمتعان بنعم������ة تقدمي كائن 

اأخالق������ي للحياة.اإننا اأحوج اإىل درا�صة مزايا 

ن�صان  االأخالق يف خمتلف مراحل الرتبية، فاالإ

ميتاز باأنه كائن يتلق������ى درو�س الرتبية حتى 

خرية. حلظاته االأ

نحتاج اإىل قوة مالحظة متكننا من النظر 

يف كلمات ومعاين االأخالق. كل اإن�صان يحتاج 

ن يكون عارفاً  يف مدر�صة االأخالق.  الأ

أت������ي اإىل هذا الكون يكت�صف  كل اإن�صان يا

نعمة االأخالق ويلبث يكت�صفها اإىل اللحظات 

ن�صان �صيكون حتى  ن االإ خرية من حياته الأ االأ
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خرية متدرجاً يف  تلك اللحظات الكوني������ة االأ

درج������ة جديدة من درج������ات االأخالق مل يكن 

يخرها. 

أري������د اأن اأخل�������س اإىل اأمر غاية يف  هنا ا

احل�صا�صية وهو مقدار التعقيد الذي يحّمله 

بع�������س النا�س على ذاته، وهذا البع�س ميثل 

ن�صبة عالية من خمتل������ف �رشائح املجتمعات 

ن�صان هو كائن  الب�رشي������ة ب�صورة عام������ة. فاالإ

أب�صط من حجم ذاك التعقيد املرعب الذي  ا

ي�ص������ع ذاته يف دائرت������ه، واأي كائن ب�رشي يف 

الع������امل جاء اإىل هذه احلياة زائراً وهو يحمل 

أنه ال  خرين. ما يه������م ا ب������راءة ذمة جت������اه االآ

يوجد كائن ب�رشي يول������د ُمداناً وهذا يجعله 

دائم االنحياز اإىل �صفح������ة الراءة التي ولد 

بها وفتح عينيه على العامل بها وا�صتقبله العامل 

ر�صي������ة اخل�صبة الطيبة  به������ا، وعلى هذه االأ

ميكن ل������ه اأن يلبث م�رشقا لالرتقاء ما اأمكن 

يف درجات االأخالق.

نح������ن ال ن�صتطيع اأن نفع������ل �صيئا بدون 

خرين وال ن�صتطيع اأن نحقق �رشط وجودنا  االآ

خرين، وعلينا اأن  ن�صاين بدون اح������رتام االآ االإ

خرين من �صناعة  نعرتف باأننا من �صناعة االآ

اأفكارهم ورع�صاتهم وطاقاتهم واآالمهم. لقد 

أو  �صنعون������ا فكيف نعي�س يف قطيع������ة عنهم ا

نتعاىل عليهم وقد اأطعمونا حليبهم وخبزهم 

وزيتونهم وب�صلهم وعد�صهم. 

 اأي ف������رد هو امتداد للغ������ري،واأي حادث 

ي�صي������ب اأي طف������ل يف اأي قري������ة م������ن قرى 

ر�س اأجمعن.  العامل،فهو اإ�صابة ل�صكان االأ

أنه يعلم  نحن ننظر اإىل اأي �صخ�س على ا

م������ا ال نعلم، وندنو من������ه ونتعلم منه حتى لو 

أدرانا  وىل باأنه �صفي������ه، وما ا ظنن������ا للوهلة االأ

أنه ال ينظر النظرة ذاتها اإلينا،فلديه ما لي�س  ا

أوتينا ما مل يوؤت  لدينا واأوتي ما مل نوؤت مثلما ا

خرين  اإذا زعمنا هذا،فنحن نعي�س بف�صل االآ

خ������ر �صواء من  ول������كل �صخ�س ف�صل على االآ

حياء نحن ندين للعامل بتعلمنا  أو االأ موات ا االأ

اللغة وا�صتماعنا املو�صيقى وتعلمنا ال�صباحة 

والق�صائد  املذهل������ة  للرواي������ات  وقراءاتن������ا 

لالخرتاعات  وا�صتخدامنا  و�صكنانا  اجلميلة 

الب�رشية وبقدر هذا االعرتاف علينا اأن ن�رّش 

على و�صع لبن������ة على عمارة احلياة اخلالدة 

أولئك القدامى.  أ�صا�صها اأجدادنا ا التي و�صع ا

أ�صخا�س الروايات، اأن  علينا اأن نحرتم حتى ا

نح������رتم »نبليي�صيون« ل������دى غرميا ل�صهو من 

»وروكنتان لدى �صارتر« و»مري�صو لدى كامو« 

»وعائلة تيبو لدى مارتان« و»قبيلة موهيكان 

أر كمان«  أه������ل رانتزو ل������دى ا ل������دى كوبر« و»ا
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خوة  »والفالح املنح������رف لدى نيك������وال« واالأ

كراما زوف. 

خرين   نتعلم ال�صماح والهبات ، نعطي لالآ

ننا من �صنعهم  حتى ثيابنا، وما يف جيوبنا الأ

اأخذن������ا منهم ما هو اأهم واأرحب،ن�صتطيع اأن 

من�صح دمعة ما ون�صع مكانها افرتارة ثغر. 

نبياء  هنا اأذكر حادثة وقع������ت مع اأبي االأ

عليه وعليهم ال�صالم وذلك عندما جاءه رجل 

جائع ي�صاأله طعاما، وملا علم اإبراهيم اأن هذا 

الرج������ل ال يوؤمن باهلل الواح������د، قال له: لن 

اأطعم������ك اإال اإذا اآمنت مب������ا اأدعوك اإليه من 

حد.  عبادة الواحد االأ

آثر جوعه على اأن يوؤمن   رف�س الرجل وا

أن������ه م�رش على عب������ادة النار  بنف������اق وقال با

وان�رشف جائعا. 

تطعم������ه  ملْ  مِلَ  نبي������ه:  اإىل  اهلل  فاأوح������ى 

وا�صرتط������ت عليه تبديل دين������ه ونحن نطعمه 

اأربعن �صنة على كفره. 

انتبه اإبراهيم اأن ربه اأعظم من اأن يفر�س 

ميان به على �صخ�س ياأبى هذا النور، واأن  االإ

رب������ه ال يهدد باجلوع والفق������ر واملر�س حتى 

يوؤَمن به عنوة، فتعلّم در�صا جديدا يف مدر�صة 

ربه، وما لبث اأن رك�س يلتحق بالرجل حتى 

يزي������ل عنه �صوء الفهم الذي اأعطاه عن اهلل. 

عندم������ا حلق به، عر�س عليه الطعام �صاحبا 

عر�صه ال�صاب������ق، فوقف عاب������د النار ونظر 

أقب������ل دعوتك حتى  براهي������م قائال له: لن ا الإ

تخرين ما الذي غريك؟. 

ومل يكن اأمام النب������ي اإال اأن ي�صارحه مبا 

جرى بينه وبن ربه، الذي نظر من عليائه يف 

حتاورهما وتدخ������ل دافعا نبيه هذا التوجه، 

فوق������ف عابد الن������ار ده�ص������ا: �صبحان اهلل.. 

أنا اأعبد �صواه.فكانت  هكذا يعاملني رب������ك وا

ميان. وىل نحو مملكة االإ خطواته االأ

نانية  �سوكة الأ

ن�صان، جتعله  ناني������ة �صوكة يف االإ تبقى االأ

ال يرى �صيئا خارج نفعه ال�صخ�صي

ه������ذا الكائن الذي يحيا يف النا�س ببذرة 

م������ر ال انتماء له  حمب������ة ميتة هو يف واقع االأ

ن�صاين  أم������ا االإ ل�صالل������ة الب�������رش اإال مظهره، ا

فيك������ون مم�صوخاً يف باطن������ه، اإذ ال يرى اأي 

أو متع������ة يف احلياة برمته������ا خارجاً  قيم������ة ا

عن حلظ������ات اكت�صابه للم������ال الذهبية التي 

ميتلئ فيها �صع������وراً بالر�صى عن نف�صه وعن 

جدارة العي�������س، ويبلغ مرحلة نرج�صية غاية 

يف اال�صمئ������زاز ال ينظر فيها نظ������رة اإال اإذا 

ج������رت عليه نفعا، وال يخط������و خطوة اإذا ما 

مل�������س خلفها م�صلح������ة، ال ميد كف �صالم اإال 
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لطم������ع يف نف�صه، ال يلف������ظ كلمة حق اإال اإذا 

راأى ك�صب������ا، بل ال تتناهى ل������ه فكرة اإال وقد 

قلبها حتى اأتت على وجهها املايل. 

 كل حركة تبدر منه تكون مرهونة م�صبقا 

بالربح واخل�صارة يف هيئة مادية خال�صة من 

أ�صه اإىل اأخم�س قدميه، فال تلم�س يف  قمة را

مذهبه خ�صلة حميدة، موقف ت�صحية، ذرة 

رحم������ة، كلمة ت�صامح، اإنه كائ������ن ب�صع فا�صد 

أينما وط������اأت قدماه، فاإن ابت������اع �صلعة نظر  ا

اإىل قيمته������ا قبل اأن ينظ������ر اإىل جودتها، واإن 

أنت������ج �صلعة نظر اإىل بدله������ا النقدي قبل اأن  ا

ينظ������ر اإىل م�صمونها، فريمتي اآخر الليل يف 

اأح�صان كي�صه �صعيداً وهو كله انتظار ل�صباح 

جدي������د حت�صبا لزيادة اأخرى بينما عباد اهلل 

بوغت������وا به�صا�ص������ة ب�صاعت������ه وف�صادها وهم 

خرى ملنتجها ومروجها  يكيل������ون اللعنة تلو االأ

وبائعها.

ن�ص������ان اأن يتحول من الكرم اإىل  وميكن الإ

ال�صح كما يف احلكاية التي اأوردها: 

تناهى نداء واثق اإىل م�صمعه ي�صبق ج�صداً 

يهبط ال������درج نحو باب القب������و، امتدت يده 

تطفئ مو�صيق������ى اأو�صك اأن يغفو على حلنها 

الهادئ، ثم حترك بتكا�ص������ل فتالحق النداء 

الواثق متداخاًل هذه املرة بطرقات على باب 

أ�صتاذ زياد.. هل اأنت نائم؟  غرفته املغلق: ا

ال يدري كيف خرجت منه حروف متلعثمة 

رد بها ب�صخرية على ال�صوؤال ال�صاذج: نائم.

عاد ال�صوت يهتف: افتح الباب رجاًء

�صتاذ عثمان الذي  للتو علم باأنه �صوت االأ

تخ������رج هذه ال�صن������ة ويعم������ل ب�صفة حمامي 

متم������رن يف مكتب اأح������د املحامن القدامى. 

�صخ�������س ب�صي������ط اإىل درج������ة ال�صذاجة، من 

أم اأن  املريب ح�صوله على اإج������ازة احلقوق، ا

مر �رشاً. هذه الكلم������ات دوماً يرددها  يف االأ

بين������ه وبن نف�صه كلما زاره عثمان يف البيت، 

�صب������وع ب�صكل  وهذا يح������دث مرت������ن يف االأ

متف������رق، اأحياناً ياأتي وق������ت الغذاء، واأحياناً 

اأول امل�صاء،وميكن ل������ه اأن يهبط يف التا�صعة 

�صباح������اً من ي������وم العطل������ة. وهو م������ن نوع 

ال�صيوف الذين ال يطيلون كثرياً يف اجللو�س 

اإال اإذا كان������ت هناك منا�صب������ة اأو حديث اأثري 

يف االأخالق،  ورغ������م مظاهر ال�صذاجة على 

�صكله وطريقته يف تناول املوا�صع فهو يفاجئ 

�صامع������ه مبعلومات هامة يب������دو باأنه الوحيد 

الذي يلم بها. 

�صتاذ زي������اد يف ترك فر�صته ومد  جنح االأ

كفاً يفتح الباب لهذا الزائر الذي اأ�رش على 

اإزعاج������ه يف وقت بدا له اأكرث هدوءاً يف هذه 
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أ�صبوعن.  يام املتوترة الت������ي يعي�صها منذ ا االأ

دخل عثم������ان على عجل وه������و يرجتف من 

برد كانون الثاين القار�س والكلمات ترجتف 

بن �صفتيه: م�صاء اخلري.. مررت يف ال�صارع 

أنني  م�صادفة، فقل������ت ال بد اأن اأزورك رغم ا

وجدت ال�صوء مطفاأً.

ومل������ا راأى زي������اد �صيف������ه م������ا زال واقفاً 

أ�صعل املدفاأة  يرجتف من برد منت�صف الليل، ا

الكهربائي������ة والكلمات تخرج كاأنها نائمة من 

فيه: تف�صل.. �صنجل�������س بع�س الوقت، واإذا 

غالبني النعا�������س �صاأنام ونح������ن نتحدث، ال 

توجد م�صكلة كبرية.

بعد دقائق معدودة نه�������س عثمان وراح 

ميالأ اإبريق ال�صاي ماًء وي�صعه على املدفاأة: 

لن اأزعجك برغبتي ال�صديدة يف تناول كاأ�س 

أفع������ل كل �صيء بنف�صي.  م������ن ال�صاي، دعني ا

ثم ما لب������ث اأن اأح�رش كاأ�صن �صغريين وعاد 

أنا اأحاول  يرك يف مو�صعه قائاًل: منذ مدة وا

اأن اأخفي عن������ك، لكن ما �صاهدته اليوم بات 

أق������در علي اإخفائ������ه،  وما دعاين  اأكر مما ا

ن بالق������رب من بيتك  لذلك هو م������روري االآ

مل. اأجل يا  ع�ص������ى اأن تخفف عني بع�������س االأ

أنا اأعتر نف�ص������ي م�صوؤوالً عن كل  �صديق������ي، ا

وىل التي  ما حدث لغازي، كنُت ال�������رشارة االأ

اأوقدت النريان واأكلت �صديقاً عزيزاً يل. مد 

بريق الذي اأخذ البخار يعلو منه  كف������ه اإىل االإ

و�ص������ب كاأ�صن من ال�صاي واأردف يقول: منذ 

�صنة الحظ������ت باأنه مي�صي نحو تبذير ميكن 

اأن يوؤذي������ه يف و�صعه املادي، ينفق ما يقع يف 

ي������ده دون اأن يدخر �صيئاً لطارئ.. هل منت، 

اأال ت�صمعني، ا�رشب ال�صاي قبل اأن يرد.

أ�صمع������ك جيداً، من هو غازي،  - ال، ال، ا

هل اأعرفه؟ 

- ال اأظن، اإنه رجل غاية يف اجلود. 

مد زياد كفه اإىل كاأ�س ال�صاي الذي تفاجاأ 

أ يرت�صف ويقاوم حالة النعا�س  ب������ه اأمامه وبدا

التي بدت مهيمن������ة عليه، فقال عثمان: مرة 

بقي������ت معه يف املطع������م اإىل اأن اأغلق و�رشف 

عماله فم�صينا وهو يق������ود الب�صكليت بيديه 

قدام. قلت له: يا غازي،  اإىل البيت عل������ى االأ

اأال تفكر بامل�صتقبل، ما تزال عازباً حتتاج اإىل 

آثاث وزوجة، بيت اأهلك ال يدوم لك،  بي������ت وا

بد. واأختك لن تخدمك اإىل االأ

أ�صتاذ عثمان، ك������ن على يقن  ق������ال: ي������ا ا

أ�������رشف ما يف اجليب، لن ياأتني ما يف  اإن مل ا

أّمي مل اأدخل  أنا ا الغيب، اأنت متعلم وفهمان وا

مدر�صة، لكن هذه ه������ي فل�صفتي يف احلياة، 

عدم انتظار كارثة، بل عدم انتظار يوم اآخر 
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�صيء جميل، هكذا اأعي�س بدون عقد، واأعي�س 

متحرراً من خوف.

قل������ت: لك������ن لن ت�صم������ن حل������ول كارثة، 

وجميء يوم جديد،.. ه������ل منت مرة اأخرى، 

زياد.. زياد.. انه�س اأرجوك، ا�صمعني، زياد 

ن  أنا بحاجة الأ ه������ل ت�صمعني، افتح عيني������ك ا

ت�صمعني.

ا�صتفاق زياد وتفاجاأ باأنه لي�س يف فر�صته، 

�صتاذ عثمان، ث������م عاد واأغلق  فنظ������ر اإىل االأ

أ�صمعك، اأكمل  عينيه قائاًل: ومن قال باأنني ال ا

أنا مغم�س  أ�صمعك جيداً وا يا �صديقي، اإنني ا

العينن، �صدقني فاإن كلماتك كلها و�صلتني، 

�صتاذ  ه������ل تري������د اأن اأعيدها لك. فق������ال االأ

أنا واثق باأنك ت�صمعني، اأجل،  عثمان: ال، ال، ا

لكنه قال: قل������ق الال انتظار اأهون على املرء 

من قلق االنتظار. 

أتركه  أق�صم������ت بيني وب������ن نف�ص������ي اأال ا ا

حت������ى اأجعله يغري نظرت������ه هذه فذهبت معه 

أنا ال  اإىل البي������ت، �صهرنا حتى طلوع ال�صوء وا

�رشار اإىل اأن وجدته يلن بع�س  أك������ف عن االإ ا

ال�صيء ويتف������ق معي. لكن بعد �صهر من هذا 

أيته ينقلب على عك�س ما  احلديث الطويل را

كان عليه، فعندم������ا اأزوره ال يتحدث اإال عن 

كيفي������ة جمع املال، وال يق������دم يل حتى كاأ�صاً 

�صدقاء الذين كانوا دائمي  من ال�صاي، اأما االأ

أع������د اأرى قدم  احل�ص������ور يف �صيافته،فل������م ا

واحد منه������م يف املطعم، غدت عالمات �صح 

ال يطاق تظه������ر يف �صلوكه. مرة �صادفته يف 

أنه كان يجل�س  با�س النقل الداخل������ي ورغم ا

يف مقعد اأمام مقعدي، انتظر اإىل اأن مددت 

ج������رة، عندما نزلنا فوجئت  يدي ودفعت االأ

به يدخن من علب������ة �صجائر رديئة، وكان يف 

ال�صابق يدخ������ن اأغلى دخان موجود يف البلد 

فل������م اأمتلك نف�صي وقلت ل������ه: يا غازي هذا 

الدخ������ان الرديء ي�صبب ل������ك مر�صاً.قال: ال 

أ�صتاذ، كله ي�صب������ب مر�صاً ويلحق  ت�صاأل ي������ا ا

بع�صه ببع�س. 

نه  وب������داأت امل�صاكل املنزلي������ة حتا�رشه الأ

ياأكل ويعي�س يف البي������ت دون اأن يقدم �صيئاً. 

مرة اأردت اأن اأن�صحه ليعود اإىل ما كان عليه 

من ب�صط ي������ده كل الب�ص������ط، فاأخرج حزمة 

نقود من جيبه بيدين راجفتن و�صار يقبلها 

بحرارة ويقول: هذه هي احلياة كلها. 

احتقرت������ه يف تل������ك اللحظ������ة وتركته مع 

أ�صتط������ع التخل�س من  حيات������ه.. رغم ذلك مل ا

أنا الذي  �صع������وري بالذن������ب جتاهه.. اأج������ل ا

أتردد اإليه يف العمل  دفعته اإىل ذلك، كل مرة ا

واأح������اول اإ�ص������الح خطيئت������ي فاأف�صل. خ�رش 
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جمي������ع رفاقه واأهله واأخوته واأقربائه وخ�رش 

أنا امل�صوؤول عن مر�صه ويجب  �صحته ونف�صه،ا

أ�صفي������ه: اأرجوك يا غ������ازي: الغني ميوت  اأن ا

والفقري ميوت واأنت �صتموت.

مت غنياً اأف�صل من موتي فقرياً. - الأ

- وما الفائدة؟

- الفائدة ال اأحد يعرفها بقدري.

- لكنك تنتح������ر هكذا.. لقد خ�رشت كل 

�صيء!!

- ب������ل ربحت كل �صيء.. غ������داً �صرتى ما 

اأفعله..جميعكم �صتكونون بحاجتي.

- اأنت جمنون.. هل تت�صور باأنك �صتتحول 

اإىل وح�س.

أن������ه �صيطالبن������ي مببلغ  مل يخط������ر ببايل ا

كان قد دفعه باإحل������اح نيابة عني يف اإحدى 

املقاهي منذ ث������الث �صنوات.. لقد ذكرين به 

أن������ه فعل ذلك مع الكثري  وطالبني و�صمعت با

من اأقربائ������ه واأ�صدقائه، ال اأحد ي�صتطيع اأن 

ياأخذ قر�صاً واحدا ً منه.. مي�صي حتت املطر 

�صاعتن كي ال ي�صع������د البا�س.. ال ياأكل اإال 

مرة واح������دة يف اليوم.. ت�صور ينام جائعاً. مل 

ي�صب������ق يل اأن بكيت، ولكن اليوم فقط بكيت 

أيته… عندما را

أنا اأرى غازي  اأجل اليوم غلبتني الدموع وا

يف قلب املدينة، كان قد اأعطى كل اأمواله اإىل 

أيام �صمع باأن  رجل لقاء فائدة �صهرية، ومنذ ا

هذا الرجل احتال عليه وهاجر اإىل اخلارج. 

مر وين�صجم معه  مل يكن بو�صع������ه اأن يتقبل االأ

أم������ره هلل. كان يهرول و�صط املدينة  ويفو�س ا

أ�صعل  بثياب ممزقة يحمل بيديه خرقة بالية ا

فيها ناراً وين������ادي: نقود.. نقود. وقد جتمع 

اإليه �صوقيون ويالحقه �صبيان باحل�صى. 

املراجع :

آيتتتر -ترجمة اأحمد رمو  1 - متتتن ذلتتتك كتتتتاب / كيف تعلمون اأولدكم تعلتتتم امل�سوؤولية / ليندا وريت�سارد ا

-دار عالء الدين -دم�سق.

2 -طريقة للحياة – ق�س�ض -عبد الباقي يو�سف -من�سورات احتاد الكتاب العرب -دم�سق �200

3 –هو اأبو عبد اهلل حممد / احلادي ع�رص /اآخر ملوك غرناطتة. 

4 – فريدريك نيت�سة -اإن�سان مفرط يف اإن�سانيته -ج2 ترجمة حممد الناجي – اأفريقيا ال�رصق – الدار 

البي�ساء2001.
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�شــعر:

جمر احلنني

لهفة ملوج

ق�شة :

ق�س�س ق�سرية جدًا

حياة ملفقة

حممود علي ال�سعيد

حممد وحيد علي

جنيب كيايل

نريوز مالك
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- الليُل كاأ�ٌس والندمُي هالُل

والهم�ُس يف قلِق ال�صوؤاِل

�صوؤاُل

- اأعيْت ن�صو�َس الورِد

 وبكْت مزامرَي اجلراِح
ٍ
لفتُة مغرم

ن�صاُل

�ساعر فل�سطيني

العمل الفني: الفنان مطيع علي

- جمر احلنني -

)اإىل زهرة املدائن.. القد�س(

❁

ò

❁

حممود علي ال�سعيد
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- وغزا ال�صقيُع الدفَء يف اأع�صا�صِه

ما عاَد يف طبِق احلراِم

حالُل

- وتقطّعْت َولَهاً م�صالُك غربٍة

�صمقْت على غيماتها

ماُل االآ

- القارُب امل�صتاُق عر�سَّ حولُه

من فرِط ما ا�صتعَل الهوى

�صاّلُل

 يا �صفاَف مواجدي
َ
- اأجّجِت روحي

وغفا على جمِر احلنِن

خياُل

- وتطايرْت فوَق ال�صطوِح براعٌم

مَلِ الفراِق
أ لت�صجَّ من ا

جباُل

ألَق الدياِر يعوُد يل - هيهاَت يا ا

أفٌق ترقرَق خلفُه ا

املّواُل

- نزفْت على املا�صي اأراجيُح ال�صبا

واأ�صاَء م�صباَح النجوِم

غزاُل

- من بعِد هجر احللِم اأفرعَة الندى

هل تثلُج ال�َصيَف الطعَن

ظالُل

- اأخطو اإىل املجهوِل خطوةَ مدنٍف

فيها تتّيَم باجلنوِب

�صماُل

أبلُغ �رشخٍة تّواقٍة - ال�صمُت ا

مل�صامِع التو�صيِل حَن تقاُل

- اأطلْق جناَح القو�ِس يف تَ�صيارِه

�صوَب احلدائِق

فالربيُع جماُل

- وحماُل اأن يبقى القرنفُل ي�صتكي

هجَر الن�صائِم يف ال�صباِح

حماَل

- اإقبالكْم من �رشفتِن على املدى

قباُل ياَكْم يتوق اإليهما االإ

�صالِة لو جتوُد بقبلٍة - وطَن االأ

ال�صوُت اأورَق

وال�صدى قّتاُل

- وال�صوءُ طرّيَ من عميِق �صعورِه

عبَق الهواج�ِس

يف ال�صحى
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يختاُل

- اأر�صف رحيَق العمِر من عنقودِه

أ�صاَك واخلْع ا

اإذا جفاَك مناُل

أُ�صعلْت نَّ اإذا احلرائُق ا
- ال تعباأ

وهفا اإىل �صدِو الر�صا�ِس رجاُل

- وا�صت�رشخت قمَم الن�صوِر ماآذٌن

و�صما باأوىل القبلتِن

بالُل

- وترجْت يف املقلتِن جنازةٌ

تزكو بزمزِم طهرها

جياُل االأ

- من مل يذْق وجَع ال�صبابِة مّرًة

ويدقُّ �صدَر فوؤادِه

التجواُل

- مي�صي �رشيَع و�صايٍة جمنونٍة

ع�صفت بلقمِة عي�صها

حواُل االأ

- القد�ُس يف نع�ِس امل�صاِء منارةٌ

اإاّل اإليها

ال ت�صدُّ رحاُل

¥µ
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ماذا يقوُل البحُر

حن املوُج ي�صعُد لهفًة

أ�صجاَن ال�رّشاْب؟.. وي�صمُّ ا

ماذا يقوُل املاءُ

نوثِة وهو ي�صيءُ يف وهِج االأ

حاملاً

�ساعر �سوري

العمل الفني: الفنان غيث العبد اهلل.

لهفـــــــة الـمـــــــوج

❁

ò

❁

حممد وحيد علي
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وميوُر مثَل البذرِة اخل�رشاء

يف ح�صن الرتاْب؟..

ر�ِس هل قّراُت االأ

أ رحلًة يف التيِه، تبدا

يف قمٍر

يحلّق يف ف�صاِء املاِء

وُح ولهى حيُث الرُّ

ْت اأطياَرها نوثُة طريَّ واالأ

لتحطَّ يف فرٍح

على تلَك اله�صاْب؟..

هْل موجٌة تاأتي

لت�صعَل ليلنا..

أنَّها، أم ا ا

َد حجٌر ترمَّ

وا�ْصتطاَل

اإىل منافِذ روحنا

أنهاَر ال�ّصحاْب؟.. لي�صدَّ ا

آَب حقيقٌة هل �صم�ُس ا

أنَّها.. �صوءٌ �صي�صطُع أم ا ا

حلظًة

�صى ويزوغ يلهفُه االأ

وينام يخطفُه الغروُب

اإىل مواٍت

اأو خراْب؟..

اٌل، املوُج موَّ

حنٌن عارٌم يف القلِب

أو زفراُت عا�صقٍة ا

ُ عنَد مبتدئ ال�صطوِط تَك�رشَّ

وال تعوُد اإىل البحاِر الزرِق

حّتى ت�صرتدَّ

مَن ال�صواطِئ �صوقها

فتتوهُ ثانيًة

ي�صارعها العباْب..

املوُج نب�صُة َمْن يُحبُّ

وجرُحُه..

مٍّ
أ ونواُح ا

أبناَءها عْت ا ودَّ

عند ال�صباِح

ومل يعودوا..

اإنَّه ياأتي جياداً،

يف مدى برّيٍة

زرقاَء

ت�صهُل

واملدى جرٌح
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يغلّفُه ال�صباْب..

يا موُج قْل

أيَن تبتدُئ الق�صائُد قْل: ا

حَن من رحلوا اإليَك

    مقيَّديَن بقْهرهْم

ومنَّورين ب�صبِح اأفئدٍة

تقا�صُمهْم جراَح العي�ِس

يف اأر�سٍ متّزقها احلراْب؟؟..

قْل: كيَف تبداأ عر�صَك البحريَّ

حن الريُح

ماكَن تقتلُع االأ

ماَن  واالأ

نواَر وحتجُب االأ

عْن قلٍب

لرُيمى كال�صفينِة

يف عباِب املاِء

أو �صبِح الغياْب؟.. ا

يا موُج!..

كْم عرْت اأغانيَك احلبي�صُة

والق�صائُد غّردْت ت�صدو ربيعاً

يف خ�صّمَك؟

آِه كم كَر انتظارَك ا

وانتظاري؟

كلما نّوْرُت �صبَح

ح�صوِرها

نفَر الغزاُل

وما�َس يف دفء املياِه

ين للعمِق و�صدَّ

لو تاأتَن بعَد مويجتن

وتطلقَن �رشاَح اأغنيتي

التي انطفاأْت على �صدِر اليباْب!!..

❁    ❁    ❁

أنا كلما الم�ْصُت وجَهِك ا

�صاَء يف ج�صدي

ظالٌم
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وانت�صى قمٌر

َد عندليْب.. وغرَّ

أناُم يف �صوقي وا

ْحِو كاأين غارٌق يف ال�صّ

أ�صاأُل موجِك الدواَر ا

أفِق يرفعني على ا

ويرميني ا�صتياقاً يف املغيْب..

أنا مل يعْد وجهي غريباً ا

حَن اأملحُه حبي�صاً

يف مرايا احللِم

اأ�رشُخ ها هنا،

يف قلبها البحريِّ

�صوَف حتّط روُحَك يا غريْب..

¥µ
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فتاة و�سم�سية:

دون ق�صد �صدمت �صم�صيُة )�صميح( �صم�صية فتاة على الر�صيف!

اهتزْت �صم�صية الفتاة، �صقطْت قطرةُ ماٍء على رقبتها من اخللف، ومتتمت 

�صفتاها:

! أّحْ .. ا أّحْ - ا

 بع������د حلظة احمرَّ وجهها، ويف لونه ظهرْت كلمُة تاأنيب. حاول �صميح اأن 

يعتذر، لكنه ارتبك متاأثراً بخجله.. باحمرار الوجه.. بكلمة: )اأح(!

اأديب وقا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

ق�ص�ص ق�صرية جدًا

❁

ò

❁

جنيب كيايل



ق�ش�س ق�شرية جداً

العــــــدد 546  اآذار   20�2009

زف������رت الفت������اة، فر�صقت وجه������ه بدفقة 

هواء �صاخن، و�صارت بخطواٍت نزقة، فتحرر 

من جموده، حلقه������ا ليقول لها ما يف نف�صه، 

ول�رشعت������ه �ص������دم �صم�صيته������ا ب�صم�صيته مرة 

ثانية!

التفت������ت، ومع لق������اء الوجه������ن �صحك 

بارتباك، ثم مبرح، ف�صحكْت، وكاأنها فهمت 

أو ا�صتعذبت ما حدث. �صفاء نيته ا

قال لنف�صه: فتاة رائعة.

قالت لنف�صها: فتى رائع.

قال لنف�صه: قبَّلتُها ب�صم�صيتي.

قالت لنف�صها: كاأنني تلقيت قبلة.

قال لنف�صه: �صاأقول لها غداً نلتقي.

قال������ت لنف�صه������ا: ليت������ه يق������ول يل: غداً 

نلتقي.

لكنَّ املطر توقف فجاأة، واكت�صف �صميح 

أنه يف الغرفة ينظر بعينن حاملتن اإىل �صورة  ا

فتاة حتمل �صم�صية!

❁    ❁    ❁

�سقف منخف�س:

غرفت������ه  �صق������ُف  عيني������ه..  ق  ي�ص������دِّ ال 

انخف�س!

عاطٌل عن العمل، يف الثالثن من العمر 

أبيه! ياأخذ )اخلرجية( من ا

خّفَف م������ن حاجاته ال�صخ�صية: الطعام، 

أب������واُب الدوائر الر�صمية  اللبا�س، التدخن، ا

ه  وال�������رشكات حفظ������ت وجهه، راح������ت ت�صدُّ

ل  بوقاحة! املح������ال التجارية �ص������ارت تف�صِّ

آن�صة! ن�صات، ليته كان ا ت�صغيل االآ

ذكياء يعاجلون  مليونان من العاطلن، واالأ

الو�ص������ع بقرارات ناع�صة.. قرار لكل عاطل. 

ألي�س حاًل معقوالً؟! ا

ال�صقف يزداد انخفا�صاً!

أُحيل والده اإىل التقاعد. هذا يعني  اليوم ا

أ�صهر،  أنَّ اإجراءات املعا�������س �صت�صتغرق عدة ا ا

ب �صي�صتدي������ن لتوفري حاجات  والب������د اأن االأ

البيت. رب������اه.. هل ميكن اأن ياأخذ اخلرجية 

أبيه؟! من دين ا

دخل اإىل غرفته، اأرعبه انخفا�س �صقفها! 

أراد اأن ي�������رشخ: )ارفعوا ال�صقف(، لكنَّ ثقاًل  ا

كبرياً هوى فوق������ه، و�صمع عظامه تطقطق.. 

تطقطق!

❁    ❁    ❁

قهوة من يد الق�سيدة:

يف  كث������رياً  يدللن������ه  الق�صائ������د  بنات������ه 

�صيخوخته..

يُجه������زن له قهوة ال�صب������اح، يدرن حوله، 

بناء الذين  ينادين������ه: بابا، فين�صى عق������وق االأ

رحلوا.

ال�صج������ر.. �صج������ُر  يحا�������رشه  اأحيان������اً 
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في�صتمه������ن،  ال�صيخوخ������ة، 

ويطرده������ن، لكن������ه م������ن وراء 

الباب ي�صمع بكاًء ناعماً، يفتح 

لهن دامَع الع������ن، فيقفزن اإىل 

يرثثرن،  يدي������ه،  يقبِّلن  �صدره، 

يغن������ن، فتمتِلئ �صم������اء غرفته 

برف������وف الع�صاف������ري، ويطل������ع 

القمر بدراً ولو يف النهار!

�صعيداً ينظر اإليهن، يقول:

الذري������ة  ه������ذه  زد  الله������م 

ال�صاحلة.

❁    ❁    ❁

ُكتب:

م������ن  ال�صلط������ان  انزع������ج 

الكتب!

و�صفه������ا باأقب������ح ال�صفات، 

أر�صل له������ا ب�صقًة �صلطانية من  ا

ل�صنة بكلمات  ناف������ذة ق�رشه، فهي تغ������ري االأ

غريبة: حق، عدالة، حرية!

ماذا يفعل؟

أ�ص������در فرماناً مبنع الكتب املرتجمة، ثم  ا

املوؤلَّف������ة، ثم حّظَر على الرعية اأن تتثقف اإال 

بكتب النحو!

مور كم������ا �صاء، وذات يوم دخل  �صارت االأ

عليه كبريُ الب�صا�ص������ن الهثاً، عيناه يف قفا 

أ  أنَّ واحداً من رعيته كان يقرا أ�صه، اأخ������ره ا را

قول الزخم�رشي: )اأموت ويف نف�صي �صيء من 

حتى( بكى، وق������ال: )اأموت ويف نف�صي �صيء 

من ال�صوق اإىل.. اإىل احلرية(!

بل������َع كبريُ الب�صا�ص������ن ريقه، اأ�صاف: يف 

احلقيق������ة مل يلف������ظ الكلمة امللعون������ة كلّها يا 

وىل، فعرفنا  م������والي، لكنه لفظ اأحرفه������ا االأ

أنه يعنيها. ا

غ�صب ال�صلط������ان حتى اإنَّ متعة اجلارية 
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التي كان يالعبها تبخرت من قلبه، �صاح:

بو هذا الفاجر، واحذفوا بحث: )حتى(  أدِّ ا

من كتب النحو.

❁    ❁    ❁

معركة:

بعد اأن ق�صينا ب� )ال�صحاطات( امل�صفحة 

على العق������رب رقم ع�رشة �صعرن������ا بالن�صوة، 

رق�صنا، رق�س بيتن������ا ال�صحراوي، اعتقدنا 

أننا اأجهزنا على جي�س العقارب. ا

حتت راي������ات الن�رش جل�ص������ت و�صديقي 

اإ�صماعي������ل نح�رّش درو�س الغ������د لتالميذنا، 

تبادلنا النظرات، ابت�صمنا، بعثنا برقية �صكر 

نا يف  اإىل ب�ص������اط ال�صعادة الذي حملنا، وحطَّ

�صود. هذه القرية من بالد الذهب االأ

تثاءب اإ�صماعيل، ا�صتلقينا على �رشيرينا 

يف اأر�س الدار هرباً من �صدة احلر.

نزلت جنمٌة من ال�صماء اإىل قلبي، اأعادت 

خرية مع  يل �صوَت ابنتي )لينا( يف املكاملة االأ

�صورية:

- كيفك بابا؟

أنا؟ ع�صل وبقالوة، اإميم.. اإميم. - ا

- طيب.. اح������ِك يل عن تالميذك.. هل 

أ�صطر منا؟ هم ا

آخ ي������ا روح������ي يفهمون عل������ى الطاير،  - ا

كل  أي�صاً لطي������ف، اخل�رشة كثرية! واالأ اجلو ا

يا �صالم..! �صار يل من������ه خداِن اأحمران لن 

ت�صبعي من تقبيلهما!

انقطع������ت املكاملة فج������اأة!.. اإن������ه هناك 

يتحرك قرب احلائط! واحد؟ ال.. اثنان!

راً: هتفُت مازحاً حمذِّ

ألو. من جني������ب اإىل اإ�صماعيل:  أل������و.. ا - ا

انتبه. العدو يتقدم عند احلائط.

جاءين �صوته خمتلطاً بالنعا�س:

أنا  أل������و.. م������ن اإ�صماعي������ل اإىل جنيب. ا - ا

نع�صان.. قم اأنت بالواجب املقد�س.

❁    ❁    ❁

مطاردة:

أم������ام )مذبوح(، مدَّ يده  ت الطرق ا ان�صدَّ

اإىل خزانة ج������اره يف حلظة �صعف، وعندما 

ا�صتقرت النقود يف جيب������ه انطلق ر�صيقاً يف 

وراق املالية �صارت اأجنحة  ال�ص������ارع، وكاأن االأ

على جانبيه!

لكنه وجد نف�ص������ه مطارداً بكلمة: )ل�س( 

أ�صه! التي راحت ترم كذبابة كريهة حول را

أبقى  ))ملاذا تلحقينني؟! هل يعجبك اأن ا

مم�صو�صاً منتوف������اً اإىل اآخر عمري! اأربعن 

أن������ا جائع.. حت������ى اأحناك������ي اأ�صابها  �صنة وا

أة باحلالل  أنا بال امرا ال�صمور! اأربعن �صنة وا

اأو احلرام!((

دخ������ل اإىل املطعم، طلب وجب������ة د�صمة، 
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فراآها ت������رم حول طعامه.. تق������وم بحركات 

بهلوانية كطائرة يف مهرجان للطريان!

))ب�صيط������ة.. اإن كن������ِت ذباب������ة ابنة ذبابة 

فاتبعيني اإىل البيت((.

أزيزها ف�صاء الغرفة، رك�س  يف البيت مالأ ا

ا�صة الذباب، فلم يجدها! يبحث عن لطَّ

)البف باف( مل يجده!

فتح النافذة �صارخاً بجنون:

- اخرجي.

لكنَّ الذبابة ت�صخم������ت فجاأة كالكائنات 

الغريبة يف اأفالم الرعب، ثم ابتلعته!

❁    ❁    ❁

نباح يف احللق:

يف مملك������ة )ت�صع������ِة جنوٍم وجن������م( كان 

)عزيز( ينطُّ وال يحط!

م������راء �صلب ابنت������ه بكارتها، ومل  اأح������د االأ

يكتف! اإنه يري������د اأن يجعلها كفنجان القهوة 

املرة يدور من يد اإىل اأخرى!

قالت له زوجته وهي تكاد تختنق:

مر ل�صاحب  - لي�������س يف يدنا �ص������يء، االأ

مر. االأ

أر كنمر م�صاب: زا

- لي�������س يف يدنا �صيء! ي������ا �صتي �صاأنبح، 

حتى الكالب من حقها اأن تنبح.

خرج �صوته يرجُّ البيت، يخرتق احليطان، 

ف������كادت الزوجة تقع من طوله������ا، اأ�رشعت، 

و�صعت يدها على فمه، فتملَّ�س منها، عندئذ 

فتح������ت الناف������ذة، فظهر يف �صاح������ة املدينة 

امل�صماة: )�صاحة التاأديب( منظر رهيب:

رجل م�صنوق ب�رشيط كهرباء!

�صاب مكتوف، مغروز ل�صانه بالدبابي�س!

فتًى معلَّق من اأ�صابع قدميه!

�صفر، اأغلقت  ناً باالأ �صار وجه عزيز مكفَّ

الزوج������ة النافذة، ح������اول اأن ي�������رشخ اإثباتاً 

لرجولته، فتحركت احل������روف يف حنجرته، 

دارت يف مكانه������ا دائخ������ًة، �صقطت، وقفت، 

تداخل������ت كلّف������ة �ص������وف اأ�صابته������ا ع�رشاُت 

الُعقد!

❁    ❁    ❁

مامونية:

 )❁(
�صورتها على احلائط ب������� )ال�صا�صية(

البي�صاء، وجهها يقطر طيبة واأمومة.

أين  وق������ف اأمامها مملوءاً بالعتب: اأمي.. ا

�صحن املامونية؟!

م له  من������ذ ع�رشين �صن������ة اعت������اد اأن تقدِّ

ه  يف �صباحات اجلمعة ه������ذا ال�صحن، ت�صدُّ

الرائحة حتى قبل اأن يغ�صل وجهه، ي�رشع اإىل 

املطبخ، يجده فوق الطاولة مر�صو�صاً بالقرفة 

وحبة الركة.



ق�ش�س ق�شرية جداً

العــــــدد 546  اآذار   2102009

قالوا له وعيونهم دامعة: اإنها ذهبت اإىل 

منزل لن تعود منه.

هتف بعينيه: م�صتحيل.

أنها ما زالت يف البيت، وعند  اإنه متاأكد ا

الفجر ي�صم������ع حفيف خطواتها وهي تذهب 

للو�صوء، ت�صق������ي يف ال�رشفة )تنكات( الزرع، 

تفتح املذياع لت�صمع اأغاين عبد الوهاب.

اإنه������ا موج������ودة، لكنه������ا ن�صي������ت �صحن 

املامونية! �ص������ار اإىل غرفته������ا لي�صاألها عنه، 

أوقفت������ه رع�صة على مقب�������س الباب، تراجع  ا

موبخاً نف�صه:

ن تنف������رد بنف�صها  )اأال تخج������ل؟ لعلها االآ

أبيك، لعلها تخيط  أيامها مع ا تتذكر �صيئاً من ا

باإبرته������ا قطعة من مالب�صها الداخلية، لعلها 

متعبة ت�صتع������ذب غفوة ال�صب������اح. اأمْن اأجل 

أم������ك يا ول������د؟! دعها يف  املاموني������ة توقظ ا

فرا�صها لرتتاح.. ترتاح يف �صالم(.

الهوام�س:

بي�س. )❁( غطاء راأ�س من ال�صا�س االأ

¥µ
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التف������ت اإيل عبد اهلل يو�صف وقال: يف ليلة البارحة حاولت اأن اأكتب ق�صة 

أبداً. وال�صوؤال  ق�صرية حول رجل يقارب اخلم�صن من العمر، عازب.. مل يتزوج ا

الذي كان يُطرح عليه من قبل اأ�صدقائه ومعارفه. »ملاذا مل تتزوج؟« كان يرميه 

نه، هو نف�صه مل يكن يعرف ال�صبب الذي منعه من الزواج. يف ا�صطراب. الأ

لذا، تابع عبد اهلل يو�صف: حاولت اأن اأجد له جواباً عن ال�صوؤال.. ولكني 

ف�صل يل وللرجل اأن يجيب بنف�صه عن ال�صوؤال.  بعد تفكري طويل وجدت من االأ

له������ذا ت�صورت نف�صي، تابع عبد اهلل يو�ص������ف: اأخرج وراء الرجل اخلم�صيني، 

قا�س واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

حيـــــــاة ملّفقــــــــــة

❁

ò

❁

نريوز مالك
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أ�ص������ري اإىل جانبه حيناً،  أ�ص������ري قريباً من������ه. ا وا

أ�صري متخلف������اً عنه بخطوة  واأحيان������اً اأخرى ا

أو اأتقدمه بخطوة وهو ي�صري اإىل  أو اثنت������ن، ا ا

ميين������ي بعد اأن قررت اأن اأتركه يحل م�صاكله 

بنف�ص������ه.. ولكني ما اإن خطوت معه خطوتي 

وىل حت������ى التفت اإيل �صائ������اًل، وهو يبت�صم  االأ

أين يا �صاحبي اأنت �صائر؟«. بخبث: »اإىل ا

�صعرت ب�صيء م������ن االرتباك على �صوؤاله 

املفاجئ الذي طرحه علي. قلت اأجيبه: »لي�س 

اإىل مكان حمدد!«.

ابت�صم واخلبث يلتم������ع يف عينيه: »كيف 

لي�س اإىل مكان؟ فاأنا اأراك �صائراً معي خطوة 

أنا �صائر  بخطوة؟ ثم تابع بعد �صمت ق�صري: ا

اإىل احلديقة العامة.. ه������ل اأنت �صائر اإليها 

أي�صاً؟«. ا

قلت متجاهاًل �صوؤاله: »اأيف هذا الوقت؟ 

اأال جتد باأن اجلو حار جداً؟«.

جواء  اأجابن������ي: »بلى، ثم تابع: له������ذه االأ

�صجار  خلق������ت احلدائ������ق العام������ة حي������ث االأ

وظاللها، وال������رك املائية ورذاذه������ا املتناثر 

حولها مرطبة اجلو، وخمف�صة حرارته«.

أثن������اء هذا احلوار الذي دار بيننا كنا  يف ا

قد و�صلنا اإىل باب احلديقة ال�صخم. فقلت 

له: »ولكني اأعتقد باأن البيت لديك ال ي�صكو 

من اجلو ال������ذي ي�صود احلديق������ة من برودة 

ويفء وظالل ورذاذ ماء«.

ابت�صم وعل������ق: »هذا �صحي������ح. لدّي يف 

أو اإ�صافة  البي������ت مكيف ومراوح وفوق هذا، ا

اإىل هذا يتمتع البيت لدي باجتاهات ت�صاعد 

على ت�صلل اأوهى ن�صمات الهواء اإليه«.

اإذاً، قال عب������د اهلل يو�صف: »ما حاجتك 

بالذهاب اإىل احلديقة العامة؟«.

أن������ه مل ي�صم������ع تعليقي:  تاب������ع الرج������ل كا

أن������ا اأحتاج اإىل الرفق������ة، اأق�صد اأن بيتي ال  »ا

�صدقاء، اأق�صد يفتقر اإىل  يدخله الرفاق واالأ

أ�صار بيده  �صحاب. اأما هنا«، وا �صدقاء واالأ االأ

اإىل احلديقة، وكن������ا قد اأ�صبحنا يف داخلها، 

�صج������ار تلفنا »فكل  بحي������ث باتت ظ������الل االأ

�صدقاء موجودون«. االأ

ابت�صمت له بعد اأن التزمت ال�صمت. ثم 

أراقبه  أنا ا تخلفت عن������ه خطوة وراء خطوة، وا

يتوجه اإىل كر�صي خ�صبي قدمي بعينه.

لفت الكر�ص������ي ب�صكل������ه الغريب نظري، 

كان طوي������اًل وعري�صاً ب������ال م�صند اإمنا وراءه 

�صج������ار ال اأعرف لها  جمموعة من جذوع االأ

أ�صجار التوت  أنها كانت ت�صب������ه ا ا�صم������اً، رغم ا

ال�صخمة.

كان الكر�صي اخل�صب������ي القدمي مدهوناً 

أ�صبه بلون ال������دم القامت، اأي ما  بل������ون اأحمر ا

ي�صم������ى بل������ون دم العبد، هذا وق������د جاءت 

غرابة الكر�صي يف �صكله. كان عري�صاً بحيث 

ميكن للم������رء اأن يتمدد فوق������ه وينام براحة 
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أم������ا من حي������ث طوله،  تام������ة، ا

أر  فق������د راأيت بدايته، ولكني مل ا

نهاية ل������ه.. كان طوياًل، بحيث 

أو  ال ت�صتطي������ع اأن ترى اآخره.. ا

اأين ينته������ي من احلديقة، فقد 

خّيل اإيّل كاأنه ينتهي وراء طبقة 

من دخ������ان رم������ادي اأو �صباب 

ي�صب������ه ذاك ال������ذي يغطي قمم 

أيام ال�صيف  اجلبال العالية يف ا

القائظة.

الرج������ل  و�ص������ل  عندم������ا 

الكر�ص������ي  اإىل  اخلم�صين������ي 

اخل�صبي القدمي كان قد ابتعد 

مت������ار. جل�س  عن������ي ع�رشات االأ

عل������ى طرف الكر�ص������ي بعد اأن 

اجلال�صن  بع�س  �صافح حميياً 

وهو ي�صحك.

اإليه،  ا�صتمري������ت يف ال�صري 

ولك������ن يف خط ن�صف دائ������ري بحيث عندما 

أراه  اأ�ص������ل اإليه �صاأك������ون وراءه على اليمن.. ا

من دون اأن يراين.. وم������ع اقرتابي منه، كان 

�صوته يزداد و�صوحاً يف م�صامعي. كان، هكذا 

أ�صبه ب�صخ�س يجيب عن  �صعرت، يف حديثه ا

�صوؤال طرح عليه.. ومن �صياق كالمه، عرفت 

�صدق������اء قد طرحوه  ال�صوؤال ال������ذي كان االأ

أنه بات  ن؟ رغم ا عليه: ملاذا مل يتزوج حتى االآ

وىل  يغادر �صّنه اخلم�صن، ويخطو خطواته االأ

يف الواحدة واخلم�صن..

أ ي�صلني من  كان يق������ول، اأو هذا ما ب������دا

أربعة �صبيان وخم�س  جوابه.. كانوا ت�صع������ة، ا

بن������ات. كن������ت اأكره������م. لقد م������ات ب�صورة 

فجائية، اأق�صد اأبي، كنت يف اخلام�صة ع�رشة 

من العمر. اأما اأ�صغر اإخوتي فكانت فاطمة 

أ�صبوع  يف الثالث������ة من العم������ر. بعد انته������اء ا

وال������دي وانقط������اع النا�س عن املج������يء اإلينا 
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أنا ووالدت������ي وجهاً لوجه،  للتعزي������ة.. وقفت ا

ن ماذا  خر: واالآ كان كل واحد منا ي�ص������األ االآ

علينا اأن نفعل؟ 

كنت اأعرف ما تعرفه اأمي، مل اأكن غريباً 

�رشتي، كنت  عن الو�صع املعا�صي واحلياتي الأ

أ�صري مع والدي خطوة بخطوة، لذا مل يغم�س  ا

عل������ي الواقع املرير ال������ذي وجدت نف�صي مع 

بقية اأخوتي ويف مقدمتهم اأمي، فيه.

كان البد من حل.

كان والدي قبي������ل وفاته املفاجئة عاماًل 

مياوماً، بالكاد ي�صتطيع احل�صول على قوته 

وق������وت اأفراد اأ�رشته. لذا مل يكن لديه القدرة 

على االدخار حتى ل������و كان لرية واحدة.. ال 

خيه، اأي عمي. مببلغ من  بل كان مديون������اً الأ

امل������ال، اإال اأن عمي مل ياأخذ منا قر�صاً واحداً، 

�صاحمنا به دنيا اآخره.. كما يقال يف مثل هذه 

و�صاع. االأ

قلت لوالدتي: »يجب على اإخوتي التعلم، 

عليهم اإمتام تعليمهم«.

بك������ت اأمي وه������ي ت�ص������األ: »ولكن كيف. 

أن������ت تعرف اأن وال������دك مل يرتك لن������ا قر�صاً  ا

واحداً؟«.

أ��صف������ت: �صاأترك  اأجبته������ا: »اأعرف، ثم ا

أنا من اأج������ل اأن يكمل  الدرا�ص������ة، �صاأعم������ل ا

اإخوتي واأخواتي تعليمهم«.

ظل������ت اأمي تبكي وهي تقول: »ولكن هذا 

ظلم. ظلم«.

أخ������ذت والدت������ي يف ح�صن������ي وقلت لها  ا

موا�صي������اً: »عل������ى اأحدن������ا اأن ي�صح������ي اأمام 

ين  أماه.. علّي القيام بهذا الدور الأ العائلة يا ا

البكر«.

لق������د تنقل������ت يف اأعم������ال ع������دة، مل يكن 

يهمني ن������وع العمل، اإمنا مردوده املايل. كنت 

بحاج������ة اإىل كل قر�س ميك������ن يل اأن اأح�صل 

علي������ه باحلالل.. ال اأذكر عم������اًل مل اأقم به.. 

عمال، القذرة منها والنظيفة، القا�صية  كل االأ

منها وال�صعبة، الهينة وال�صهلة..

اأذكر عندم������ا اأكملت مهمت������ي. كنت قد 

ربع������ن. لقد در�س اإخوتي  بلغت الرابعة واالأ

خر  ن طبيب واالآ ال�صبيان جميعاً، اأحدهم االآ

مهند�������س والثالث مدّر�س يف ثانويات حلب.. 

أي�ص������اً در�صن،  أم������ا اأخواتي البن������ات، فهن ا ا

واحدة منه������ن، وهي ال�صغرى، ح�صلت على 

�صهادة جامعي������ة واثنت������ان اأ�صبحتا معلمتن 

أكت������ف  يف مدار�������س حل������ب االبتدائي������ة.. مل ا

مر، اإمنا زوج������ت اجلميع، ال�صبيان  بهذا االأ

والبنات، لق������د تزوجت البنات اأوالً.. ثم كان 

دور ال�صبيان..

عندما اأكملت مهمتي �صعرت بفرح �صغري 

يف قلب������ي، �صعرت ب�صعادة قوي������ة يف نف�صي، 

ور�صا تام �صمل �صم������ريي. اأما عندما بداأت 

أنا كما قلت يف الرابعة  اأفكر يف اأمر نف�صي، وا

ربعن، تلقيت �رشبة قا�صمة.. لقد ماتت  واالأ

اأمي. وهي دون ال�صتن من العمر..



حياة ملّفقة

21� العــــــدد 546 اآذار    2009

مي، اأّجل مو�صوع  هذا امل������وت املفاجئ الأ

أُخر..  االهتم������ام باأمر نف�صي ث������الث �صنوات ا

ثالث �صنوات كانت بالن�صبة يل اأق�صى �صنوات 

حياتي كلها. لقد تخرب �صيء ما يف نف�صي، 

�صعرت كاأن عمود حيات������ي قد �صقط منهاراً 

حتت عبء املفاجاأة. كنت اأفكر باأين �صاأجعل 

ما تبقى م������ن حياة اأمي م������ن ال�صنن هينة، 

�صعي������دة، اأجعل حياتها كلها راحة وهناء بعد 

عذاب وتعب و�صقاء عا�صته.. وكما يقال، اأنت 

ترغب ب�صيء واهلل �صبحانه وتعاىل يرغب لك 

�صيئاً اآخر..

لقد انك�رشت حياتي بعد موت اأمي. وما 

أ�صتط������ع اأن اأنه�س من  زال������ت مك�صورة، فلم ا

جدي������د، رغم اأن اإخوت������ي واأخواتي، رغم اأن 

م�صيبتهم بوالدتهم ال تقل عن م�صيبتي، اإال 

أنهم كانوا ميلكون حياتهم، لكل واحد منهم  ا

حياة، بيت وزوج������ة واأوالد، ووظيفة يعتا�س 

منها معّززاً مكّرماً..

رغ������م التفافه������م حويل وتق������دمي الدعم 

أّن حياتي  املادي واملعنوي يل، اإال اأين �صعرت ا

ن اإال العي�س  انته������ت، فاأنا غري قادر بع������د االآ

أتزوج. على الهام�س، لهذا، تابع الرجل: مل ا

التف������ت اإيل عبد اهلل يو�صف وقال: »هذا 

ما �صمعت������ه من الرجل، بط������ل ق�صتي، التي 

أنا واقف  أكتبها يف ليلة البارحة، وا وددت اأن ا

�صحابه  أ�صتم������ع اإىل م������ا كان يقوله الأ وراءه، ا

الذين كانوا يجل�صون فوق الكر�صي اخل�صبي 

القدمي يف احلديقة العامة«.

هذا امل�صهد، تابع عبد اهلل يو�صف: »ظل 

أ�صباب عدم زواجه؟ وهو  عالقاً بذهني. عن ا

يق������وم وين�صحب من رفقائه، عائداً اإىل بيته، 

من دون اأن يودع اأحداً منهم.

مر من������ه، وتعجبت  ا�صتغرب������ت ه������ذا االأ

ل�صلوك������ه غري احل�ص������اري. ع������اد اإىل البيت 

بقدمن رخوتن، لن اأ�صيف اجلملة ال�صائعة 

وا�صفاً: وهو يجّر نف�صه جراً..

�صاأحاول االخت�صار، اأق�صد اخت�صار زمن 

و�صوله اإىل البي������ت، اإىل حلظة خروجه منه 

ثانية اإىل املقه������ى، حيث تعّود اأن يجل�س فيه 

مرت�صف������اً قهوته على مهل، �صارداً عن كل ما 

حول������ه من الزبائن يف املقهى. اإال اأن الرفقاء 

الذي������ن يجال�صونه يف املقهى، ح������ول طاولة 

حيان  واح������دة، كان������وا يجرونه يف بع�������س االأ

اإىل النقا�س واحلوار، واإبداء الراأي يف بع�س 

اأمور البل������د، خا�صة ال�صيا�صي������ة منها. فريد 

أ�صئلتهم باقت�صاب كاأنه غري مهتم  جميباً عن ا

مبا يجري حوله من اأحداث..

حيان  ولك������ن الرج������ل كان يف بع�������س االأ

ي�ص������ارك بحما�صة ت�صل اإىل ح������د التطرف، 

لي�س يف النقا�س فقط، اإمنا يف طرح احللول 

جلمي������ع امل�ص������اكل الت������ي يعاين منه������ا البلد 

أي�صاً. وال�صعب واحلكام ا
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امله������م. ق������ال عب������د اهلل يو�ص������ف: »هذه 

الق�صية ال ت�صغلن������ي حتى اأطرح يف الق�صة، 

أراء الرج������ل اخلم�صيني، اإمنا ما يهمني من  ا

أ�صباب عدم زواج������ه حتى اليوم،  أم������ره، هو ا ا

بع������د اأن تخطى اخلم�صن من العمر، وو�صع 

قدم������ه، كما ي�ص������ف »جنيب حمف������وظ« يف 

الواحدة واخلم�صن.

أل�صنة رفاقه  هذا ال�صوؤال اأجريت������ه على ا

اجلال�صن معه يف املقهى.. اأما اجلواب فلم 

مر  أ�صمع بدايته، اإمن������ا �صمعته يقول: »اإنه الأ ا

غريب، قد ال ي�صدق اأي واحد منكم ق�صتي 

الت������ي مل اأ�رشدها على اأحد قب������ل اليوم، فاأنا 

تعلقت بها من������ذ اأن كنت يف بطن اأمي. كنت 

يف ال�صه������ر الثالث من حم������ل اأمي بي، كانت 

يام، يف اخلام�صة ع�رشة من  اأمي يف تل������ك االأ

العم������ر. اأما والدة م������ن اأحببت فكانت جارة 

لنا منذ ث������الث �صنوات. اأ�صبح������ت عائلتينا 

خاللها، عائل������ة واحدة كما اأخرتني والدتي 

فيما بعد.

أ�صبه  كان������ت اأمي ووال������دة من اأحبب������ت، ا

باأخت������ن. لهذا عندما حمل������ت والدتي بي مل 

مي�س اإال �صهر حتى حملت والدة من اأحببت 

به������ا. فكانتا ت�صحكان وهم������ا تتحدثان عن 

حملهم������ا، واأي جن�س يحم������الن؟ قالت اأمي: 

أنثى  »اإن كان م������ا ببطني ذكراً وما يف بطنك ا

لزوجتهما من بع�س«.

أنا  مي: »ا كان������ت والدة من اأحببت تقول الأ

أي�ص������اً اإن كان م������ا يف بطني ذك������راً، وما يف  ا

أنثى ل�صعيت اإىل تزويجهما لبع�س«. بطنك ا

كنت، تاب������ع الرجل اخلم�صيني: »اأ�صحك 

أم������ا الفتاة التي  أ�صتمع اإىل حديثهما. ا أن������ا ا وا

اأحبب������ت وكانت يف �صهره������ا الثاين يف بطن 

أي�صاً وهي ت�صتمع  والدته������ا، فكانت ت�صحك ا

اإىل حديث والدتها.

أنا  ول مرة، قمت ا  اأذكر عندما التقينا الأ

بزيارتها، �صحكنا كثرياً ونحن نتناق�س حول 

أ�صهر  أم������ي احلامل بي منذ ثالث������ة ا موق������ف ا

ووالدته������ا احلاملة به������ا من������ذ �صهرين. كنا 

ن�صحك ونرثثر ونقهقه..

اأذكر خالل وجودن������ا يف بطني والدتينا، 

أنا ثالث م������رات، اأما هي، اأق�صد من  زرتها ا

اأحببت، فقد زارتني مرتن، ولكنا رغم هذا 

كنا على ات�صال دائم فيما بيننا.

�صكت الرج������ل اخلم�صيني قلياًل ثم تابع: 

»اأرجو اأن ال ت�صاألوين، كيف كان يتم االت�صال 

مر اأعتره �رشاً ال يجوز البوح  بينن������ا، فهذا االأ

به«.

أ�صهر  املهم، تابع الرجل: »ق�صينا ثمانية ا

يف منته������ى ال�صعادة، ث������م جاءت املحنة حتبو 

خرية ملن  أرب������ع.. يف زيارت������ي االأ اإلين������ا على ا

اأحبب������ت، قلت لها: مل يبق يل يف بطن اأمي اإال 

أيام!«. عدة ا
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أع������رف«. ثم  »ا أ�صها وعلق������ت:  ه������زت را

أقله،  أن������ا فما زال اأمامي، على ا أما ا تابعت: »ا

كون معك حتت  �صه������ر قبل اأن اأحلق ب������ك، الأ

ال�صم�س ال�صاطعة«.

قل������ت لها: »�صيك������ون بالن�صب������ة يل �صهراً 

حزيناً جداً، قد ال اأحتمله؟«.

أن������ا ف�صيكون بالن�صبة يل  أما ا اأجابتني: »ا

مل  أ�صبه بحالة ال�صجن الذي فقد االأ �صهراً ا

فراج عنه«. يف االإ

قلت لها: »لي�س اأمامنا من حل، علينا اأن 

نتحمل«.

الت������زم الرجل اخلم�صين������ي ال�صمت مدة 

من الزمن، وهو يحدق اأمامه يف ال�صاحة عر 

زجاج املقهى العري�س، ثم قال: »لن اأحدثكم 

ين لو  وىل. الأ عن زمن والدتن������ا، وطفولتنا االأ

فعلت، ملا �صدقتموين، لقلتم، لقد اختل عقل 

�صاحبنا! اإمنا �صاأخت�رش ذلك الزمن اجلميل 

مب�صه������د كنت �صاهداً علي������ه بن اأمي ووالدة 

من اأحببت.

أي������ت اأمي تدفع بي خارج البيت عندما  را

جاءت جارتنا اإىل بيتنا وهي مت�صك بيد من 

اأحببت، ووقفت اأمام الباب م�صتغاًل ان�صغال 

اأمي بق������دوم اجل������ارة. كما اأن م������ن اأحببت 

ا�صتغلت اللحظة التي تركت فيها اأمها يدها 

أم������ي اإىل �صدرها، وهرعت  عندم������ا �صمت ا

اإيّل.

أم������ي، كما راأت وال������دة من اأحببت،  راأت ا

خر، ونحن  كيف اأم�صك كل واحد منا بيد االآ

نهرع معاً خارجن اإىل النهار.

قب������ل اأن نبتعد عن البي������ت، تابع الرجل 

اخلم�صين������ي: »�صمع������ت اأمي تق������ول: عجباً 

اأمرهم������ا، فهما ال يفرتق������ان. اأ�صافت والدة 

من اأحببت: لي�س ه������ذا فقط اإمنا ال ميالن 

ال�صعي اإىل بع�صهما بع�صاً!«.

أم������ي مت�صائل������ة وه������ي ت�صحك:  قال������ت ا

أتراهم������ا �صمعا ما قلناه ي������وم كنا حاملتن  »ا

بهما؟«.

�صحكت والدة من اأحببت وقالت مازحة: 

»رمبا«.

�صك������ت عبد اهلل يو�صف، ث������م ما لبث اأن 

ن،  �صاألني: قل يل: لو كتبت ما اأخرتك به االآ

مر م�صتهجناً يف الق�صة؟  أتعتقد �صيك������ون االأ ا

أم �صيكون كالماً ال معنى له، لو اأين حذفته،  ا

وبداأت باحلديث عن ق�صة احلب التي كانت 

ب������ن الرج������ل اخلم�صيني وبن الفت������اة التي 

اأحبها، تعط������ي الق�صة كثافة وتلملم اأطراف 

احلكاية بعيداً عن اال�صتطرادات؟

اأجبت������ه: ما دامت الق�ص������ة مل تكتب بعد، 

اإمنا هي م�رشوع يف طور التكوين.. اأعتقد ال 

أيي  أو تقييمها.. برا ميكن يل احلك������م عليها، ا

عليك كتابتها اأوالً، ثم عر القراءة والتنقيح، 

�صلم  ميكن������ك اأن ت�ص������ل بها اإىل ال�صيغ������ة االأ

ف�صل. واالأ
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�صحك عبد اهلل يو�ص������ف وقال: »جواب 

دبلوما�صي لتتن�صل م������ن امل�صوؤولية يف اإبداء 

راأيك«.

امله������م، تابع عب������د اهلل يو�ص������ف: »عا�س 

الرجل اخلم�صين������ي، وهو طفل مع من اأحب 

أبداً، اأما  خم�������س ع�رشة �صنة مل يفرتقا فيه������ا ا

عندما حاول والّدي الفتاة عزلهما عن بع�س 

فف�صال يف ذلك«.

توقف الرج������ل اخلم�صين������ي، وبلع ريقه 

عدة مرات، وعالم������ات احلزن تعلو تقاطيع 

وجه������ه كاأنه تذكر اأمراً حزيناً ال ميكن له اأن 

أبداً، رفع وجهه وتابع: »كل �صيء ميكن  ين�صاه ا

أم������ا اأن ينتحر اإن�صان  ن�ص������ان اأن يت�صوره،ا لالإ

يف مقتب������ل العم������ر ويف اأوج �صعادته؟ فهذا مل 

أو ب�صورة اأدق، اأن تقوم  أبداً منها.. ا أتوقع������ه ا ا

به حباً!«.

ذات �صباح اقتحم������ت والدة من اأحببت 

بيتنا والدم������وع متالأ عينيه������ا وتغطي كامل 

أم������ي باكية اأن تلحق بها  وجهها، وهي تخر ا

ن ابنتها اأفاقت على �صلل، وهي  اإىل بيتها، الأ

غري قادرة على الوقوف!

أم������ي وراء والدة م������ن اأحببت.  هرع������ت ا

أن������ا فابت�صمت ب�صخرية.. ولكن مع �صيء  أما ا ا

من اخلوف، قائاًل لنف�ص������ي: »ما هذا املزاح 

الغليظ الذي حتاوله والدة من اأحببت؟. ثم 

ت�صاءل������ت م�صتغرباً: ملاذا تق������وم بهذا املزاح؟ 

ي غاية متزح ه������ذه املزحة الغليظة بحق  والأ

مر اإال اأن يكون له  ابنتها؟ ال ميكن له������ذا االأ

�صبب؟ ولكني، رغم هذا وجدت نف�صي خارج 

البيت، اأرك�س اإىل من������زل من اأحببت، اأ�صل 

قف بع������د ذلك اأمام  اإلي������ه مقتحماً باب������ه، الأ

الكارثة..

أراها بعيني، ذابلة، �صفراء  كانت اأمامي، ا

الب�������رشة، ت�صند ظهرها اإىل و�ص������ادٍة كثرياً ما 

تقاذفناها ونحن غارقان يف اللعب واللهو..

اأذكر عندما و�صل������ت اإىل البيت، ووقفت 

اأمام م������ن اأحب، كانت ملوي������ة العنق باجتاه 

الي�صار، تنظ������ر بعيداً عن الباب، كاأنها كانت 

تع������رف اأين قادم اإليها، ل������ذا مل تكن تريد اأن 

تراين، واأن جتيء عيناها بعيني«.

بعد �صم������ت، تابع الرج������ل اخلم�صيني: 

»عندم������ا جاءت، اأق�ص������د نظرتها يف عيني، 

بكت وم������دت يديه������ا جتاه������ي، عاجزة عن 

التحرك والقيام..

�صمها اإىل �صدري.. هرعت اإليها الأ

طباء،  املهم. بع������د �صهر من زي������ارات االأ

دوية مل تف������د من عالجها كثرياً، فلم تعد  واالأ

ت�صتطيع التحرك اإال بعكازين. قلت لنف�صي، 

مل الذي ميكن اأن مينحها  أك������ون االأ على اأن ا

الق������درة على اال�صتم������رار يف العي�������س. لذا 

أنها  حاولت كل م������ا ا�صتطيع فعله لذلك. اإال ا

مل تقبل مني هذا ال������دور. وذات م�صاء د�صت 
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يف ي������دي مغلفاً يحوي على ر�صالة. ثم طلبت 

أ منها حرفاً قبل  مني اأال اأفتحها، واأن ال اأقرا

�صباح الغد!.

وعدتها رغم الف�ص������ول الذي اجتاحني، 

واأي�صاً القلق الذي ا�صتقر يف �صدري، اإال اأين 

قل������ت لنف�صي ما هي اإال �صاعات حتى يجيء 

أ�صتطع قراءة  ال�صباح.. ولكني، يف ال�صباح مل ا

ر�صالتها، اإمنا �صج������ت احلارة باأكملها بخر 

االنتح������ار الذي انت�رش من بي������ت من اأحببت 

على ل�صان والدتها..

أيام العزاء ال�صبعة ف�ص�صت الغالف  بعد ا

أوراق ر�صالته������ا البالغ������ة ع�رشين  و�صحب������ت ا

�صفحة..

أنها كم������ا قالت، مل  خمت�������رش الر�صال������ة، ا

نها حتبني، وال ت�صتطيع اأن تراين  تنتحر اإال الأ

معذب������اً للم�صيبة التي حلت بها، فهي مل تعد 

مل الذي كانت تراه يف عيني.  تتحم������ل هذا االأ

أريد اأن اأقول لك  ويف ختام ر�صالتها تقول: ال ا

وداعاً، اإمنا اأقول اإىل اللقاء.

ولكنها، تاب������ع الرجل اخلم�صيني: »تر�صم 

هام�صاً يف ختام ر�صالتها تقول فيه: اإياك ثم 

أنا..  مر ال������ذي قمت به ا اإي������اك اأن تفكر باالأ

عندما اأقول لك: اإىل اللقاء، اأق�صد اأن تعي�س 

حياتك بالكامل، حتى ت�صبح �صيخاً، وعندما 

أود اأن تكون �صيخاً، الأين  خرة، ا ألق������اك يف االآ ا

أي�صاً قد اأ�صبحت عجوزاً.. ويف  أنا ا �صاأك������ون ا

خ������رة، يف مكان ما منه������ا �صنعي�س �صوية،  االآ

ب������د. ثم ت�صي������ف: اأما اإن  ه������ذه املرة اإىل االأ

أنت �صاب، كما تركتك يقيناً، وق�صماً  جئتني وا

أبداً«. أ�صتقبلك ا لن ا

قطع عبد اهلل يو�صف كالمه، ما لبث اأن 

تابع: »له������ذا مل يتزوج الرجل اخلم�صيني كما 

أو  أريد اأن اأكتب يف ق�صتي، ا أو كما ا اأخرن������ا، ا

تلك الق�صة التي حاولت اأن اأكتبها يف الليلة 

املا�صية«.

أل������ت �صاحبي عب������د اهلل يو�صف: »ما  �صا

الغاية من وراء كل هذا التالعب بالقارئ؟«. 

أ�صه ويقول: لي�س هناك  ابت�صم وهو يهز را

أريد اأن  مر، ا تالعب وال غاي������ة. كل ما يف االأ

اأكتب ق�صة ال غري!«.

أ�������س، قل������ت: »ولك������ن مل������اذا به������ذا  ال با

ال�صكل؟«.

�صح������ك عبد اهلل وق������ال: »ال اأعرف. ثم 

اأ�صاف: على مهل������ك.. فالق�صة مل تنته بعد. 

م������ا زال لها تتمة، وم������ا زال علينا اأن ن�صمع 

أنه  الرجل الذي مل يتزوج حت������ى اليوم، رغم ا

تخطى اخلم�صن من العم������ر، وو�صع قدمه 

يف الواح������دة واخلم�صن كما ق������ال: »جنيب 

حمفوظ« ذات يوم.

أ�ص������ه وقال  ه������ز الرج������ل اخلم�صين������ي را

أنا ال  أتزوج وا �صاخ������راً: »كيف تريد من������ي اأن ا

اأعرف م�صتقراً يل«.
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كيف؟ ت�ص������اءل بع�������س احلا�رشين. تابع 

الرج������ل اخلم�صيني: »كلك������م تعرفون الهو�س 

الذي اأ�صابنا يف اخلم�صينيات، من اأجل تغيري 

فكار، وت�صكيل تنظيم �رشي  العامل بقليل من االأ

همه الوحيد العمل من اأجل اال�صتيالء على 

ال�صلطة، واإقامة جمتمع عادل، ال يوجد فيه 

أو فقري، النا�س في������ه �صوا�صية كاأ�صنان  غن������ي ا

امل�صط«.

ابت�ص������م اجلمي������ع وقال������وا: »نع������م. نذكر 

أ�ص������اف بع�صهم: »حتى اإن  يام«. ثم ا تل������ك االأ

بع�ص������اً منا كان له م�صاهمة يف ذاك امل�رشوع 

خ������ري من القرن  قب������ل اإفال�ص������ه يف العقد االأ

املا�صي«.

أنا واحد منهم. قال الرجل اخلم�صيني.  ا

ثم تاب������ع: »لقد ب������داأت يف �ص������ن مبكرة، يف 

أريد اأن  اخلام�صة ع�رشة على م������ا اأذكر.. ال ا

�صب������اب الذاتية التي دفعتني  اأحتدث عن االأ

اإىل االلتح������اق ب������ذاك العامل ال�������رشي، طبعاً 

أذكره لكم �صيك������ون مقنعاً بالن�صبة  اأي �صبب ا

لكم. الفقر، ال�صعور بالظلم، فقدان العدالة 

والعمل من اأجل اإحقاقها..اإلخ«.

وهن������ا، تابع الرج������ل اخلم�صيني: »ظللت 

اأعمل اأكرث من ع�رش �صنوات يف �صتى اخلاليا 

ال�رشي������ة، م������ن طباع������ة اجلرائ������د والوثائق 

مهرجانات  واإقام������ة  ال�صيا�صية،  والبيان������ات 

خطابية.. كان معظمها يجري يف ال�رش.. ويف 

ر�س،  ر�س، واأحيان������اً فوق االأ بيوت حتت االأ

أو  ولك������ن بعيداً ع������ن العمران، يف ال������راري ا

الغاب������ات، واأ�رشفت على اإقام������ة مع�صكرات 

تثقيفية، ثم �صاف������رت اإىل اأقطار جماورة يف 

مهمات �رشية حمددة..

اأما عندما عرفت اأن و�صعي مل يعد �رشياً، 

منية كانت تر�صد حتركاتي،  جهزة االأ واأن االأ

ما لبثت اأن بداأت يف مطاردتي يف اأول حملة 

م�صادة �صد تنظيمنا ال�رشي.. مما ا�صطرين 

عن.. هذا، وقد  ذلك اإىل االختفاء ع������ن االأ

ظلل������ت اأكرث من خم�س �صن������وات ا�صتيقظ يف 

أن�صط يف قيادة التنظيم  الليل حيث علّي اأن ا

أم������ا يف النهار فكان  الذي كن������ت مكلفاً به. ا

علي الرك������ون اإىل ال�صكينة والنوم يف البيوت 

ال�رشية..

أذك������ر خالل هذه امل������دة، كنت قد عملت  ا

عمال ال�رشية،  أة يف �صتى االأ م������ع اأكرث من امرا

وقد هف������ت نف�صي اأكرث من م������رة جتاه هذه 

أو تلك، اإال اأن الظ������روف ال�صعبة والقا�صية  ا

التي كن������ا نعي�س �صمنها، مل ت�صنح لنا التفكري 

ننا، وكنت  أ�������رشة، الأ باحلب والزواج وتكوين ا

واحداً منهم نقول: اأي زواج ميكنك اأن تقوم 

ب������ه واأنت مط������ارد يف كل الب������الد، ال تعرف 

احلياة �صوى يف الليل؟ لذا كنا، نوؤجل احلب 

وال������زواج وتكوين اأ�رشة اإىل زم������ن يكون اأكرث 

رحابة وعدالة واأكرث اإن�صانية..
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وهكذا ي������ا اأ�صحابي مرت ال�صنوات وراء 

اأخرى قبل اأن ن�صل اإىل ما كنا نعمل من اأجله. 

اأال وهو حتقيق حل������م اإن�صاين، فيه كل القيم 

ن�صان لتحقيقها. ن�صانية التي نا�صل االإ االإ

أم������ا عندما كانت، اخليب������ة، قال الرجل  ا

أناه، وعرفنا  اخلم�صيني: »وانهار كل م������ا بدا

أنا كنا نرك�س وراء وهم،  بعد �صنوات طويلة ا

خرين..  فاأ�صابن������ي الت�صدع كما اأ�ص������اب االآ

ظللت مت�صدعاً لعدة �صنوات. وملا ا�صتطعت 

تخط������ي الو�صع ال�صعب الذي وجدت نف�صي 

فيه، كن������ت قد بلغت اخلم�ص������ن من العمر، 

بحيث اأ�صبح������ت احلياة خلفي، اأما ما تبقى 

اأمام������ي، فال اأعتقد باأنه������ا تكفي لبناء حياة 

ميكنني اأن اأمتتع بها كما لو كنت يف الثالثن 

من العمر!«.

�صك������ت الرجل اخلم�صين������ي طوياًل، وهو 

ينقل نظرة فيما بيننا، ثم تابع ب�صوت ي�صبه 

رنة حزينة: »هل م������ا اأخرتكم به هو جواب 

كاف على �صوؤالكم؟«.

�صحاب بحرف.  مل ينطق اأي واحد من االأ

ظل اجلمي������ع ملتزماً ال�صم������ت كاأنهم بذلك 

كانوا مقتنع������ن بال�صبب ال������ذي قدمه لنا.. 

توقف عبد اهلل يو�صف عن الكالم. ف�صاألته: 

»اأهكذا �صتنهي ق�صتك التي كنت �صتكتبها يف 

ليلة البارحة كما اأخرتني؟«.

ال اأعرف بعد. اأجاب عبد اهلل يو�صف ثم 

اأ�صاف: »ميكن اأن اأ�صيف اإليها فقرة اأخرى. 

أو اأن اأكتفي مبا اأخرتك به«. ا

ابت�صم������ت له وقل������ت ممازح������اً: »ملاذا ال 

ت�صيف اإليه������ا فقرة اأخرى، اإن كنت تريد اأن 

اأقدمها لك؟«.

�صحك عبد اهلل يو�صف وقال: »لي�س لدي 

اأي مانع، اإن وج������دت الفقرة مفيدة، وميكن 

لها اأن تغني الق�صة، �صاأ�صيفها واأكون ممتناً 

لك«.

ال باأ�س. قلت لعبد اهلل يو�صف ثم تابعت: 

»�صاحب������ك ه������ذا، الرج������ل اخلم�صيني كما 

أة  أنه وجد امرا اأحببت اأن ت�صميه.. لنفرت�س ا

مور  أراد ال������زواج بها. وبعد اأن يجهز كل االأ وا

اخلا�صة بزواجه ويرتب بيته، حيث �صيق�صي 

أة عن  فيه ما تبقى له من احلياة، ت�صاأله املرا

أ�صب������اب تاأخره اإىل �ص������ن اخلم�صن من دون  ا

زواج؟

يبت�ص������م لها  وهو ينظ������ر اإليها ب�صغف ثم 

يجيب: »لق������د حاولت عدة م������رات الزواج، 

أة  أكت�صف اأن املرا ولكن������ي يف اآخر حلظة كنت ا
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أريد..  الت������ي �صاأتزوج منها لي�صت ه������ي التي ا

ج������د نف�صي يف هذه  وهك������ذا م�صى الزمن الأ

ال�صن، ولكني ل������و مل اأجدك بعد هذا البحث 

أريد ملا  أة الت������ي ا الطويل وامل�صن������ي عن املرا

تزوجت بك«.

أة الت������ي تريد ال������زواج منه:  أل������ه املرا ت�صا

أة الت������ي كان������ت يف  أتق�ص������د باأنن������ي امل������را »ا

اأحالمك؟«.

»نعم..«.

�صاد ال�صمت علينا، ما لبثُت اأن �صاألت عبد 

�صافة؟«. اهلل �صاحبي: »ما راأيك بهذه االإ

أ�صه واأجاب: »اإنها اإ�صافة  هز عبد اهلل را

ممت������ازة.. ولكن������ي ال اأعرف عندم������ا اأكتب 

الق�صة، اإن كنت �صاأجد لها مكاناً فيها«.

ابت�صمت له وقلت: »حاول«.

يجاب من  أ�صه باالإ هز عبد اهلل يو�صف را

دون اأن ينطق بحرف.

¥µ
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�صه������د العامل يف ال�صنوات املا�صية القليلة اإعادة ت�صكيله وبنائه يف الكيانات 

دارة القائمة على املعرفة، وقد  كاف������ة من خالل بناء منظومة االقت�ص������اد واالإ

خرية مفه������وم اإدارة املعرفة، والتي ا�صتدعت تغرياً  أ يظهر يف ال�صنوات االأ ب������دا

قليمية والدولية على اإدارة املنظمات  أ�صا�صياً بل جوهرياً يف اال�صرتاتيجيات االإ ا

االقت�صادي������ة بفعل عوامل متعددة والتي منها عل������ى �صبيل املثال التوجه اإىل 

العومل������ة واال�صتخدام������ات التكنولوجي������ة واالت�صالي������ة املتقدم������ة وزيادة حدة 

�صواق، مما  املناف�ص������ة، واملواجهة والتغريات يف متطلبات العمالء، وظروف االأ

دور منظومة ال�شبكات الذكية والرقمية 

يف اإدارة فعاليات املعرفة

اأديب وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان دلدار فلمز

❁

ò

❁
د. نزار عوين
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حدا باملطالبة باأهمي������ة التكيف واال�صتجابة 

داء الكلي يف اإجناز  أ�صاليب االأ نح������و حت�صن ا

عم������ال واملهام من خالل ط������رح ما يطلق  االأ

عليه اإعادة هند�صة املنظمات يف ال�صيا�صات 

لي������ات وامل������وارد الب�رشية،  �صالي������ب، واالآ واالأ

وثقاف������ة املنظم������ة وروؤيته������ا امل�صتقبلية حتى 

ميكن الو�ص������ول اإىل اجلودة الكلية. لذا اأخذ 

داري املعا�رش خالل ال�صنوات الع�رش  الفكر االإ

خرية ينحو نح������و اال�صتفادة من اخلرات  االأ

واملع������ارف والتج������ارب وامل�صاه������دات الت������ي 

تراكم������ت وحدثت على م������دار ال�صنن داخل 

املنظم������ة من خالل العاملن بها لذلك كانت 

املع�صل������ة التي تواجه ه������ذه املنظمات بكافة 

أنواعه������ا هي البح������ث يف كيفية  أ�صكاله������ا وا ا

حتديد وتعريف اإدارة املعرفة.

حتديد وتعريف اإدارة املعرفة

ف�صل  من ه������ذه املقدم������ة قد يك������ون االأ

حماولة حتديد وتعري������ف اإدارة املعرفة وفقاً 

دبي������ات العلمي������ة يف هذا ال�ص������دد، فقد  لالأ

راأى الباح������ث الدكت������ور ح�صن العل������واين اأن 

اإدارة املعرفة ه������ي مبثابة حقل بيني متعدد 

�صول، عالوة على مفهوم اآخر هو اأن اإدارة  االأ

أ�صمال الفك������ري، والذكاء  املعرفة متث������ل الرا

التناف�صي، وتكنولوجيا املعلومات كما يوجد 

تعريف ثال������ث ه������و اأن اإدارة املعرفة تو�صح 

أ�صاليب حتويل البيانات اإىل معلومات، وذلك  ا

أ�صاليب املعاجلة التنظيمية  بعد �صل�صل������ة من ا

والفني������ة ملواد املعلومات حت������ى ميكن اإعادة 

ا�صتخدامه������ا يف �صكل معرف������ة ل�صد حاجات 

امل�صتفيدي������ن يف اإجناز اأعماله������م كما يوجد 

تعري������ف العاملن )Ernst & Yung(، وهو 

دارة املعرفة، ويتلخ�س يف:  أب�صط مفه������وم الإ ا

فراد معرفت������ه كي يقوموا  هو ما يحت������اج االأ

باأعمالهم من خالل وظائفهم واملهام املوكلة 

اإليهم داخل املنظمة واإذا كان يرى – الكاتب 

- من خالل الناحية العلمية والعملية اأن نظام 

اإدارة املعرف������ة الكلية عبارة عن جمموعة من 

نظم������ة املتكاملة يف اإدارة الوثائق، وحتليل  االأ

البيان������ات، واأنظم������ة االت�ص������االت يف تنظيم 

وتخزين ومعاجل������ة وحتليل موارد املعلومات 

يف املنظمة، م�صافة اإليها جمموعة اخلرات 

ال�صابقة واملهارات  وامل�صاهدات والتج������ارب 

املكتبية وهي التي تراكمت يف عقول العاملن 

يف املنظمة واملوجودة بداخلهم يف حالة ت�صمح 

باإع������ادة ا�صتخدامها يف امل�صتقبل ملجموعات 

ب�رشية اأخرى، ت�صتطي������ع اال�صتخدام الفعلي 

لكنوز املعرفة، والتي يتم معاجلتها من خالل 

نظم������ة التكنولوجي������ة الفائق������ة الخت�صار  االأ

الوق������ت وتوف������ري اجلهد يف اتخ������اذ قرارات 

�صائب������ة، ومعاجلة مل�صكالت من خالل حلول 

داء، مبا يحقق اأهداف املنظمة  لتح�ص������ن االأ

دارة بيرت  بدقة متناهية، وهذا يوؤكده عامل االإ
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دراك������ر )Drucker( حيث ي�صري اإىل جمتمع 

املعرف������ة، الذي مل يعد في������ه الفرد هو املورد 

�صا�س، بل املعرفة التي ميكن  االقت�صادي االأ

�صول  أ�صمال، وهو يتكون من االأ حتويلها اإىل را

غري امللمو�صة التي ال تو�صح يف بنود ميزانية 

املنظمة والتي ميك������ن حتديدها على �صبيل 

املثال يف امله������ارات واخلرات الب�رشية وقيم 

املعلومات املخزنة بها.

أ�صمال  ويرى العامل رو�س )Ross( اأن الرا

الفك������ري ه������و مبثاب������ة املظل������ة الت������ي ت�صم 

حتته������ا اإدارة املعرف������ة باعتباره������ا املحرك 

والطاق������ة الدافعة لها. قد مت حتديد مفهوم 

أو الب�������رشي باأنه حيازة  أ�صم������ال الفكري ا الرا

املعرفة وتطبيق اخلرات واملهارات املخزنة 

واملكت�صب������ة خ������الل ف������رتة حياة الف������رد مع 

نظمة  املنظمة، عالوة على اال�صتفادة من االأ

دوات داخل  والتكنولوجي������ا والعالق������ات واالأ

اإط������ار املنظمة لتحقيق ا�صرتاتيجيتها. لذلك 

�صا�صية لنظ������ام اإدارة  جن������د اأن املكون������ات االأ

املعرف������ة الكلية يف املنظم������ات املعا�رشة هي 

عبارة عن:

ول: حتديد م�صادر املعرفة  - املك������ون االأ

يف اإطار ا�صرتاتيجية ون�صاط املنظمة. 

أ�صاليب اقتناء املعرفة  - املكون الث������اين: ا

لتحديدها بدقة.

- املك������ون الثالث: اإج������راء عملية تطوير 

وحتديث املعرف������ة ب�صف������ة متوا�صلة لتاأمن 

�صالحيتها. 

- املكون الراب������ع: عمليات توزيع وتبادل 

ون�رش املعرفة على جمتمع امل�صتفيدين. 

- املك������ون اخلام�س: اإمكاني������ة ا�صتخدام 

ح������داث القيمة امل�صافة يف الواقع  املعرفة الإ

العملي عند التنفيذ.

أ�صاليب حفظ وتاأمن  - املكون ال�صاد�س: ا

مكانية اال�صتفادة منها  املعرفة واختزانه������ا الإ

جيال املتعاقبة. حالياً وم�صتقباًل لالأ

�صلوب ال������ذي ي�صمح  واأخ������رياً اإيج������اد االأ

أو تقييمها  باإج������راء عملي������ة قيا�س املعرف������ة ا

م������ن خالل التغذي������ة العك�صية بع������د التنفيذ 

ع������ادة �صياغتها من جدي������د، وهذا يتطلب  الإ

من املنظمات االقت�صادية القيام بالوظائف 

التالية للم�صاهمة يف بن������اء اإدارة املعرفة يف 

ن�صط������ة واملجاالت الت������ي تقوم بها  �ص������وء االأ

والتي ميكن ح�رشها يف:

ا - عملية جمع املعرفة.

2 - عملية تنظيم املعرفة.

3- عملية توزيع املعرفة.

4 - عملية حتويل املعرفة اإىل.

5 - عملية التدريب املتوا�صل.

واأخرياً عملية التطوير والتكرار الدائري، 

ولذلك ميك������ن الق������ول اإن اإتاح������ة بناء تلك 

الكيان������ات للقيام به������ذه الوظائف تتمثل يف 



دور منظومة ال�شبكات الذكية والرقمية 

22� العــــــدد 546 اآذار    2009

الفر�صة املواتية لتطوير وحتديث اإمكانيات 

وطاق������ة املنظمة نحو التقدم واالزدهار بقوة 

وم�صداقية، مبا يحقق �صمة التوا�صل الفعال 

بن املنظمة والعاملن والعمالء يف املواجهة 

التناف�صي������ة م������ع الغري حت������ى ت�صتطيع اإجناز 

ال�صيء يف الوق������ت املنا�صب من خالل اإر�صاء 

اأنظم������ة التفكري املنظومي يف اإدارة اأعمالها، 

وهذا بطبيعة احلال يتطلب توفري متطلبات 

حمورية حتى ميك������ن التحول اإىل نظام اإدارة 

املعرفة. وميكن ح�رش تلك املتطلبات يف:

املمثل������ة يف  التنظيمي������ة  الثقاف������ة   -1

القيم الت������ي يعتقد به������ا اأع�ص������اء املنظمة، 

أو املقايي�س حول  أو املعايري ا وكذلك املب������ادئ ا

التعريف������ات ال�صلوكية واأمن������اط العاملن يف 

أو  املواقف، واأخرياً املمار�صات من اإجراءات ا

خطوات التخاذ املهام املطلوبة، وكلها تعمل 

من مكون روؤية املنظمة من فل�صفة واأهداف 

وا�صرتاتيجيات.. اإلخ.

الهيكل التنظيمي: وهو ميثل مكّوناً   -2

أ�صا�ص������اً يف اإدارة املعرف������ة يف املنظم������ة من  ا

حيث الثقة وال�صفافية، والتي تدعم التدفق 

للمعرفة يف جمتمع امل�صتفيدين ب�صكل فعال، 

والذي يقود اإىل جن������اح املنظمة نظراً خللق 

مفه������وم امل�صاركة والتع������اون، ويعتر الهيكل 

ال�صبك������ي اأف�صل هي������كل تنظيم������ي ل�صمان 

االت�صال والتوا�صل ع������الوة على ال�صيا�صات 

ونظم احلواف������ز والتقدير لدعم جناح اإدارة 

املعرفة.
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تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت:   -3

حيث تعتر م������ن اأهم املحددات لنجاح نظام 

اإدارة املعرفة وذلك ل�صمان حت�صن وتطوير 

نظم������ة املعلوماتية واالت�صالية يف التعامل  االأ

مع جميع القائمن باالت�صال داخل املنظمة 

وخارجها.

القيادة التنظيمية: ومتثل النموذج   -4

والقدوة من خالل قيام القائد باأ�صلوب التعليم 

والتدريب لتطوير القدرات واملهارات ب�صكل 

متوا�ص������ل لزيادة قاعدة املعرفة للو�صول اإىل 

داء  الفعالية التنظيمية لتح�ص������ن وجودة االأ

الكلي لكافة العاملن يف املنظمة.

اإدارة  نظ���ام  بن���اء عملي���ة  اإىل  املدخ���ل 

املعرفة يف املنظمات احلديثة 

يت�صم������ن العديد من املراح������ل التي قد 

أو يتفق الكت������اب والباحثون ب�صاأنها  يختلف ا

وهي: 

ا - تكوين املعرفة.

2- تثبيت املعرفة.

3- عر�س املعرفة.

4 - توزيع املعرفة.

5 - تطبيق املعرفة.

6 - تاأمن املعرفة.

وهي متثل دورة متتابعة ومتكاملة ميكن 

اإجمالها يف املراحل التالية: 

احل�ص������ول  اأو  املعرف������ة  اكت�ص������اب   -  1

على املعرفة التي ت�صع������ى اإليها املنظمة من 

م�صادر متع������ددة مع القدرة عل������ى التطوير 

ب������داع واالبت������كار من خ������الل املزج بن  واالإ

املعرف������ة ال�رشيحة وال�صمنية بعد معاجلتها 

لال�صتفادة بها م�صتقباًل.

2 - تخزي������ن وا�صرتج������اع املعرفة، وهي 

مبثابة الذاكرة التنظيمية للمنظمة من نظم 

متط������ورة لتخزين وا�صرتج������اع واإدارة موارد 

املعلوم������ات املتاحة، مع اخل������رات واملهارات 

حداث التي مت������ت يف املنظمة والقائمة  واالأ

على اأنظمة معلوماتية داعمة.

3- نق������ل املعرفة، وذلك به������دف تقا�صم 

املعرف������ة يف اأرجاء املنظمة من خالل قنوات 

واأنظم������ة ات�صالية تبادلية وباأ�صكال وتقنيات 

متنوعة بفاعلية وكفاءة يف اال�صتخدام لفئات 

جمتمع املعلومات داخل املنظمة.

أو تطبي������ق املعرف������ة، ويعني  4 - تنفي������ذ ا

واالرتباط  اال�صتخدام احلقيق������ي  اإمكاني������ة 

عم������ال بكف������اءة وفعالية  بتنفي������ذ املهام واالأ

لال�صتفادة م������ن املعرفة املتاح������ة عند اإدارة 

أو املواقف التي حدثت  زمات ا أو االأ حداث ا االأ

يف املنظمة واملتوقع حدوثها م�صتقباًل. وهذا 

أ�صاليب تطوي������ر النظم  يعن������ي التوج������ه اإىل ا

املعرفي������ة على امل�صتوى الفردي اأو اجلماعي 

يف منظم������ات املعرف������ة التالي������ة م������ن خالل 

املحددات التايل على �صبيل املثال:
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يجابي  - االت�صال املبا�������رش والتفاعل االإ

بن العاملن داخل املنظمة.

- ال�صفافي������ة وتقلي������ل احلواج������ز ب������ن 

القائمن على العمل وقادة املنظمة.

- االندماج والتكامل والتزاوج بن كافة 

اخلرات الب�رشية م������ن خالل مفهوم توا�صل 

جيال. االأ

أداء نظ������ام املعلومات القائم  - حت�ص������ن ا

اإدارة  يف  �صا�صي������ة  االأ الدعام������ة  باعتب������اره 

املعرفة.

نظم������ة االت�صالية التبادلية  - تطوير االأ

لنقل وتزويد وتوزيع املعرفة. 

وهذا يتطلب:

* اأوالً: حتدي������د م������دى فاعلي������ة الو�صع 

دارة املعرف������ة يف املنظم������ة ب�صكل  احل������ايل الإ

حقيقي لتحدي������د �صورة املنظمة من املعرفة 

من خالل قيا�س م�صتوى تطبيق اإدارة املعرفة 

دوات، مث������ل قيا�������س الفروق  با�صتخ������دام االأ

التاأثريية بعد وقبل التنفيذ.

* ثانياً: التوجه اإىل �صياغة ا�صرتاتيجية 

دارة املعرفة ولذلك ف������اإن املهمة  ناجح������ة الإ

�صا�صي������ة تتطل������ب كيفية حتوي������ل املعرفة  االأ

ال�صمني������ة املتاح������ة لدى الب�������رش اإىل معرفة 

وا�صحة ميكن ا�صتخدامها واال�صتفادة منها.

* ثالث������اً: ت�صجي������ع م������ن قي������ادة املنظمة 

لعمليات التعل������م والتدريب والتبادل املعريف 

ب������ن اأع�صاء املنظمة لتو�صي������ع دائرة و�صبكة 

املعرفة.

* رابعاً: تنمي������ة الو�صائل االت�صالية بن 

اأع�ص������اء املنظمة وتوطي������د اإطار جمموعات 

العمل يف اإط������ار جمموعة متكامل������ة لتاأمن 

جيال ودعم  نقل اخل������رات والتوا�صل بن االأ

ثقافة املعرفة بن اجلميع من خالل حلقات 

العمل الت�صاركية ل�صم������ان توا�صل اخلرات 

واملهارات.

أو املخرجات  لذل������ك جن������د اأن النتائ������ج ا

املتاحة عند اإقامة نظام اإدارة املعرفة الكلية 

ه������و التحول تدريجي������اً اإىل مفهوم االقت�صاد 

ن�صطة وجماالت  الرقمي، حيث �صارت كافة االأ

العم������ل تتح������ول بف�ص������ل ع�������رش املعلومات 

أو  واحلا�صب������ات واالت�ص������االت اإىل الرقمية ا

ع�������رش الرقمنة. وعل������ى م�صت������وى الفرد اأو 

أو املنظمات وال������دول يف جماالت  املجتم������ع ا

التعليم وال�صحة والتجارة وال�صناعة واإدارة 

عمال وغريه������ا، خا�صة بعد تطور اأنظمة  االأ

االت�صاالت وبدء اإقام������ة وا�صتخدام ال�صبكة 

الدولي������ة للمعلوم������ات، مما اأح������دث تغريات 

أيديولوجية بن �صعوب  اقت�صادية و�صيا�صية وا

العامل والتوجه اإىل العوملة مع اإلغاء الفوا�صل 

اجلغرافي������ة والزمنية وغريها مب������ا يوؤكد اأن 

ر�صية اأ�صبح������ت عاملاً واحداً بدون  الكرة االأ

حواجز وفوا�صل.
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�صتاذ الدكتور حممد روؤوف  وقد حدد االأ

حام������د يف �صل�صل������ة »كرا�ص������ات وعرو�������س« 

أو االنتق������ال اإىل التكنولوجي������ا  اأن التح������ول ا

أ�صا�صية هي:  الرقمي������ة قد ا�صتغرق نق������الت ا

التح������ول الرقمي من خ������الل االعتماد على 

لكرتونية ثم التحول اإىل اأنظمة  احلوا�صب االإ

املعال������ج الدقيق ث������م التوج������ه اإىل ا�صتخدام 

احلوا�صي������ب اخلادم������ة، وبعد ذل������ك �رشعة 

االت�ص������ال املعلوماتي من خالل تردد ال�صبكة 

امل�صتخدم������ة والتفاع������ل املعلومات������ي الن�صط 

والتنق������ل اإىل الو�صائط املتع������ددة و�صوالً اإىل 

الواقع االفرتا�ص������ي اأو اخلائلية، والتي اأدت 

نظمة  نظمة اخلا�صة اإىل االأ اإىل التحول من االأ

أي�صاً اإىل ال�صبكات الذكية  املفتوحة والتحول ا

واأخرياً �صناع������ة الرجميات املتقدمة وبذلك 

اأ�صب������ح االقت�صاد رقمي������اً. مبعنى يقوم على 

أو الت�صبيك بن عنا�رش  أو التزاوج ا الرتاب������ط ا

ومف������ردات من خ������الل عملي������ات واإجراءات 

مقنن������ة اإلكرتونياً لتق������دمي املخرجات والتي 

وىل على تطبيق املعرفة  تعتمد بالدرج������ة االأ

ن�صاني������ة عالوة على الرجميات والتقنيات  االإ

خ������رى مبا يحق������ق القم������ة امل�صافة وهذا  االأ

أنه ع�رش الت�صابك والتزاوج بن موارد  يعني ا

لكرتونية،  املعلوم������ات، واأنظمة املعاجل������ة االإ

واحلوا�ص������ب واأنظمة االت�ص������االت يف دائرة 

متكاملة وذلك باالندماج مع خرات ومهارات 

ن�ص������اين لتق������دمي اخلدمات بن  ال������ذكاء االإ

املنظمات واملجتمعات، مما اأحدث تغيريات 

عظيمة يف بيان االقت�صاد العاملي، وهذا اأدى 

اإىل ظهور منظمات اقت�صادية م�صتحدثة يف 

عامل اليوم اأطلق عليها على �صبيل املثال بع�س 

نظمة املت�صابكة، اأو  املفردات مثل: منظمة االأ

أو  أو املنظمة العنقودية ا املنظومة االت�صالية ا

نظمة الذكية اأو منظومات املعرفة واأخرياً  االأ

منظومات التعلم وبالتايل بداأت ت�صكل معامل 

النظ������ام االقت�ص������ادي املعا�������رش القائم على 

املعرفة والت������ي مفادها التح�ص������ن امل�صتمر 

بداع  آف������اق االبت������كار واالإ واملتوا�ص������ل لفتح ا

أداء املنظمات وتعظيم عائدها. لتح�صن ا

وكان الب������د للتح������ول الرقمي م������ن اّتباع 

آليات  أ�صالي������ب وا منهجي������ة وا�صرتاتيجي������ة وا

واأنظمة لها الكثري من املتطلبات، فهل نحن 

يف املنطقة العربية قادرون على هذا التحّدي 

التكنولوج������ي املتوا�ص������ل لتحديث املنظمات 

العربي������ة قب������ل التوجه اإىل اإط������الق �صعارات 

لكرتونية، يف  واإعالن������ات لقيام احلكوم������ة االإ

اعتقادي ميكن حتقيق الكثري يف حالة توفري 

خال�س مع اّتباع منهجية العلم يف  العزمية واالإ

التخطيط والتنفيذ واملتابعة نحو اال�صتفادة 

املتكاملة من ثروة املعرفة ال�صتخدامها لزيادة 

املوارد االقت�صادية يف املنظمات.
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داب والفنون كلها،  نه يجمع االآ أبو الفنون، وقد �ُصّمي كذلك الأ امل�������رشح هو ا

دب �صعره ون������رثه، كما يقوم على املو�صيقا والرق�س والغناء  فهو يقوم على االأ

�صاءة والهند�صة والعمارة والنحت، من خالل اعتماده  واحلركة، ويعتمد على االإ

على الديك������ور، ولذلك يحتاج امل�رشح اإىل خ������رات وطاقات متعددة ومتنوعة 

وخمتلف������ة، كما يحت������اج اإىل عنا�رش فني������ة كثرية، ويحتاج اإىل م������كان ومتويل، 

ولذلك ال بد للم�رشح من جهة ترعاه،  وعلى مرِّ التاريخ كانت ترعاه البلدية، 

مفهوم امل�رسح وتاريخه

ناقد واأ�ستاذ جامعي

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

❁
د. �أحمد زياد حمبك
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أو  مراء، ا أو يرعاه امللوك واالأ وتقوم بتمويله، ا

غنياء، ويف احلاالت كلها البد من ت�صافر  االأ

قوى واإمكانات متعددة لينه�س امل�رشح.

وامل�رشح بعد ذل������ك كله لي�س ن�صاً يكتب، 

جل فرقة  أو يرتج������م، اإمنا هو ن�������س يكتب الأ ا

تقوم بتمثيله، وجلهة تقوم بتمويله، ويف عهد 

غري������ق كان �صوفوكلي�������س يكتب امل�رشحية  االإ

ويقوم باإخراجها بنف�صه، وكان يكتبها لتمثل 

يف عر�س �صمن م�صابقات م�رشحية، وما كان 

أدباً اأو جمرد ن�س، وكان وليم  يكتبه������ا لتكون ا

�صك�صبري ممثاًل يف فرق������ة، وكان يكتب لهذه 

الفرق������ة، اأو ملخرج يطلب من������ه اأن يكتب له 

م�رشحية، وما فكر يف كتابة م�رشحية لتكون 

ن�ص������اً مطبوعاً يقروؤه قارئ، ب������ل كان يكتب 

ن�صاً ويف ذهنه ممثلون ومن�صة وخمرج، وهو 

يتخيل كيف �صتعر�س م�رشحيته.

❁    ❁    ❁

أه������م ما ميي������ز امل�رشح ه������و الفعل، اأي  وا

فعال هي التي ت�صد  احلدث، فاحلوادث واالأ

قوال، واحلوادث  حادي������ث واالأ املتفرج، ال االأ

يقود بع�صها اإىل بع�س وفق ال�صبب والنتيجة، 

وال بد لهذه احلوادث اأن تتطور نحو التعقيد 

والتاأزم، ثم يكون بعد ذلك احلل، واحلوادث 

التي جتري على امل�رشح هي حوادث واأفعال 

يه������ام، واملتفرج  غ������ري حقيقية، تقوم على االإ

أنها غري حقيقي������ة، ولكنه ي�صدقها،  يع������رف ا

نها غري  وينفعل به������ا ويتاأثر، بل ي�صتمت������ع الأ

ثارت  نها لو كانت فعاًل حقيقية الأ حقيقية، الأ

ا�صمئزازه ونفوره، ولرف�صها، فاأفعال ال�رشقة 

والقتل مقبولة على من�صة امل�رشح، ويبتهج لها 

أنها غري حقيقية،  نه يعرف ا املتفرج، وي�رش، الأ

وهو يرف�صه������ا يف الواقع ويدينها، ومن هذه 

املفارق������ة تنبع متعة الف������ن، فما يجري على 

خ�صبة امل�رشح هو فن، وحماكاة للواقع، ولي�س 

الواقع نف�صه، واملتفرج يدرك اأن املمثل الذي 

أنه �صينه�س  قتل على خ�صبة امل�رشح مل يقتل، وا

بعد قليل، ولكنه مع ذلك ي�صتمتع مبا يرى.

وميكن اأن يقا�س على ذلك احلوار نف�صه، 

فاملتف������رج يدرك اأن احل������وار الذي ينطق به 

املمثل هو من تاأليف الكاتب، واأن اأي عا�صق 

يف الواقع ال ميك������ن اأن ينطق بكلمات الغزل 

أنها فن، وهو  الت������ي يلقيها املمثل، وي������درك ا

ي�صتمتع بها، كذلك كلمات العتاب اأو اخل�صام 

أو املوؤامرة ال ميكن اأن تكون يف  أو التفاو�س ا ا

الواقع على نحو ما هي عليه يف امل�رشح، فهي 

يف امل�رشح مرتبة مدرو�ص������ة معمقة وبع�صها 

يقود اإىل بع�س، بخ������الف احلوار يف الواقع 

الذي يقوم على الفو�صى والتداخل والعفوية 
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واالرجت������ال، وال ميكن اأن يكون على نحو ما 

هو عليه يف امل�رشح، اإن اأكرث النا�س بالغة ال 

ميك������ن اأن يتكلم يف الواق������ع اليومي مبثل ما 

يتكلم به املمثل على خ�صبة امل�رشح.

اإن احل������وار يف امل�رشح مرك������ز ومدرو�س 

ومكث������ف بعناي������ة ومرتابط، وال يج������وز فيه 

أو التداخل، هو حوار فني، يرتابط  التك������رار ا

مع �صائ������ر عنا�رش امل�رشحي������ة، والبد من اأن 

يتفق واحلدث وال�صخ�صية واملوقف.

وهنا يتاأكد اأن م�صكلة العامية والف�صيحة 

م�صكل������ة مفتعلة، وال ي�صبه حوار املثقف على 

خ�صبة امل�������رشح حوار اأي مثق������ف يف الواقع 

اليومي مهما اأوتي من الثقافة، كذلك حوار 

مي يف امل�رشح ال ميكن اأن يكون هو نف�صه  االأ

مي يف الواقع، والدعوة اإىل م�صابهة  حوار االأ

احل������وار يف امل�رشح للح������وار يف الواقع دعوة 

مغلوط������ة، اإن احل������وار يف الواق������ع على اأي 

م�صتوى كان ه������و كالم عادي، ال فن فيه وال 

تركيز، وهو حوار م�صو�س م�صطرب متقطع، 

أو الف�صيحة، اأما احلوار  أكان بالعامية ا �صواء ا

يف امل�رشح فهو حوار فني مركز مكثف، يخدم 

احلدث ويطور فيه، ويقود اإىل اأزمة اأو حل.

اإن احلوار عل������ى خ�صبة امل�رشح هو حوار 

فن������ي، و�صع������ه كات������ب، واأعاد في������ه النظر، 

و�صاغه بفنية، لينا�صب احلدث وال�صخ�صية، 

لق������اء، وهو ال ي�صب������ه يف �صيء  ولينا�ص������ب االإ

أو ال�صوق بن  احل������وار املرجتل يف ال�ص������ارع ا

اثن������ن مهما علت ثقافتهما، ب������ل اإن احلوار 

ال������ذي يكتب������ه الكاتب للم�������رشح ال يتكلم هو 

مبثله يف احلياة اليومية، هو حوار فني، ولو 

كتب املوؤلف احلوار باللهجة العامية ملا كانت 

ه������ذه اللهجة على امل�رشح هي نف�صها اللهجة 

الت������ي يتكلم بها النا�������س، وتبقى على امل�رشح 

لي�صت كما هي عليه يف الواقع، هي لغة فنية 

�صواء اأكانت عامية اأو ف�صيحة.

أننا و�صعنا جهاز ت�صجيل يف ال�صوق  ول������و ا

لت�صجي������ل خ�صام ب������ن رجل������ن اأو يف قاعة 

املحكم������ة لت�صجيل مرافع������ة اأو حتت كر�صي 

يقعد عليه عا�صقان ملا ظفرنا بحوار ينا�صب 

امل�������رشح، فاحل������وار على امل�رشح ح������وار فني 

مكثف مرتبط باحلدث وال�صخ�صية.

ولك������ن ال بد اأن يك������ون احلوار معراً عن 

ال�صخ�صي������ة وممثاًل له������ا وم�ص������وراً لعاملها 

النف�صية  أبعاده������ا  الداخل������ي واخلارج������ي وا

واالجتماعية، املهم يف احلوار اأن يكون كالم 

الطبي������ب يف امل�رشحية مع������راً عن �صخ�صية 

الطبي������ب، وحوار النجار معراً عن �صخ�صية 

النجار، �صواء اأكان احلوار بعد ذلك بالعامية 
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أو  ا الف�صيح������ة  أو  ا

أو نرثاً. كان �صعراً ا

احل������وار  اإن 

على خ�صبة امل�رشح 

مثله مثل احلوادث 

 ، ل فع������ا الأ ا و

على  فاحل������وادث 

امل�������رشح  خ�صب������ة 

يف  فنية  ح������وادث 

ترتيبها وت�صل�صلها، 

اأن  ميك������ن  وال 

جت������ري يف الواقع 

كما جتري عليه يف خ�صبة امل�رشح من الدقة 

والرتتي������ب والتنظيم والتالح������ق، وهي على 

خ�صبة امل�رشح ال ت�صب������ه احلوادث يف الواقع 

مب������ا هي عليه يف الواقع م������ن فعل حقيقي، 

وكذلك �صاأن احلوار.

❁    ❁    ❁

وامل�������رشح ال يقوم على احلوار، اإمنا يقوم 

على ال�������رشاع، فاحلوار فيه جم������رد و�صيلة، 

�صا�صي يف امل�رشح،  اأما ال�رشاع فهو املحور االأ

وهو عم������وده الفقري، وق������د ينه�س امل�رشح 

ميائي،  م������ن غري حوار، كم������ا يف امل�������رشح االإ

واحلوار وح������ده ال ي�صنع م�رشح������اً، ولذلك 

لي�ص������ت امل�صكلة يف امل�رشح هي م�صكلة حوار، 

اأي اإن امل�صكلة لي�صت م�صكلة لغة، وقد توهم 

أث������اروا م�صكلة العامية  كثري من الدار�صن فا

والف�صيحة يف امل�رشح، وهي م�صكلة مفتعلة، 

فاحل������وار امل�رشحي يعتمد عل������ى لغة احل�س 

واحلركة واالنفعال واملوقف، وهي لغة فنية، 

تتج������اوز م�صكل������ة العامي������ة والف�صيحة، اإىل 

داء الفني الذي  م�صكلة اأهم، وهي م�صكلة االأ

يوؤثر يف املتلقي، ولي�س من ال�رشورة اأن يتكلم 

املمث������ل على امل�رشح كما تتكلم ال�صخ�صية يف 

الواق������ع، واإمنا من ال�رشوري اأن يلقي املمثل 

عل������ى امل�رشح اإلق������اء فنياً يوؤث������ر يف املتلقن، 
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ويق������ود اإىل تطوير العمل الفن������ي، وتو�صيح 

مالمح ال�صخ�صي������ة يف م�صتواها االجتماعي 

وثقافتها وخ�صو�صيتها ال�صخ�صية.

أ�صا�س امل�رشح، وهو �رشاع  ويبقى ال�رشاع ا

بن قوتن اثنت������ن، تكون اإحداهما الطاغية 

وامل�صيط������رة على قوة اأخرى، وميتد ال�رشاع، 

ويق������وى، حتى يظ������ن املتلقي اأن ه������ذه القوة 

�صتظل هي امل�صيطرة، ولكن ما يلبث التحول 

أت������ي، فتنقل������ب املوازين، وته������زم القوة  اأن يا

امل�صيط������رة، وتنت�رش الق������وة املغلوبة وت�صبح 

هي الغالبة، وال يعني هذا بال�رشورة انت�صار 

اخل������ري، بل ميك������ن اأن يهزم، وتب������دو هزمية 

اخلري وانت�صار ال�رش اأقوى تاأثرياً يف النف�س، 

عم������ال املاأ�صوي������ة على مر  ولذل������ك كانت االأ

عمال امل�رشحية،  التاريخ هي من اأعظ������م االأ

من مثل تراجيديات �صك�صبري الرائعة: هاملت 

وماكبث وامللك لري.

❁    ❁    ❁

أنه م������ن الواجب اأن  ويخطئ م������ن يظن ا

تنتهي امل�رشحية نهاي������ة �صعيدة، حيث يكافاأ 

أو تنتهي نهاية  �������رشار، ا خي������ار، ويعاقب االأ االأ

أو ح������اًل للم�صكلة التي تطرحها،  تقدم روؤية ا

ن مثل هذا النوع من امل�رشحيات هو م�رشح  الأ

دعاوي، ير�ص������ي العامة، وميت�������س النقمة، 

ويف������رغ الغ�ص������ب، يف ح������ن اأن غاية امل�رشح 

اأن ينبه على امل�صكل������ة، ال اأن يقدم لها حاًل، 

ن احللول تختلف وتتغري، يف حن ال تتغري  الأ

امل�ص������كالت، وغاية امل�رشح اأن ينبه احل�س، ال 

اأن يخ������دره، واأن يزعجه، ال اأن ير�صيه، واأن 

يرف������ع درجة الوعي والتوت������ر، كي يدفع اإىل 

التفكري، ويقود اإىل الوعي، ويدفع اإىل الفعل، 

ولقد حاول بع�س املخرج������ن تغيري النهاية 

يف م�رشحية رومي������و وجولييت، فقد و�صلت 

الر�صال������ة اإىل روميو، وح�رش اإىل جولييت يف 

الوقت املنا�صب، وتزوجا، ولكن النهاية جاءت 

باهتة، وغري مقنعة.

ولكن هذا ال يعني نفي النهايات ال�صعيدة، 

فق������د انتهت م�رشحية تاج������ر البندقية نهاية 

أي������اً كانت اأن  �صعي������دة، وامله������م يف النهاي������ة، ا

تكون ناجتة بال�رشورة عن كل ما �صبقها من 

مقدمات، وهنا ترز قدرة الكاتب امل�رشحي، 

اإذ ال ب������د للم�رشحي������ة من اأن تك������ون �صديدة 

الرتابط، قوية التما�ص������ك، وهي ال تقبل اأي 

أو التفا�صيل،  أو الزي������ادة ا �صيء م������ن احل�صو ا

مهما كانت جميلة، اإذ ال بد لكل عن�رش فيها 

جزاء، واأن  اأن يكون �صديد التالح������م بكل االأ

أ�صا�س  جزاء على ا تقوم العالقة ب������ن هذه االأ

أو النتيجة. من ال�صبب ا
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ويخط������ئ اأي�صاً من يظن �������رشورة تقيد 

امل�������رشح بالوحدات الث������الث، الزمان واملكان 

والنوع، فما هي بقوانن، واإمنا هي ظواهر، 

أر�صط������و يف كتابه  أ�ص������ار اإىل اثنت������ن منهما ا ا

فن ال�صع������ر، وهما احلدث الزم������ان والنوع، 

وقد ا�صتنتجهما م������ن م�رشحية اأوديب امللك 

ل�صوفوكلي�س، ولكن الناقد الروماين هورات�س 

ق������ال بالوحدات الثالث فيم������ا بعد، وجعلها 

دب ال يع������رف القواعد  قوان������ن، ولك������ن االأ

وال القوانن، بل هو خ������روج على كل ما هو 

م�صتق������ر، ورف�س لكل ما ميك������ن اأن يتحول 

اإىل قانون، واأعظ������م كاتب م�رشحي هو وليم 

�صك�صبري مل يتقيد باأي من تلك القوانن، فقد 

جعل هاملت يهزل يف وقت اجلد، حيث نزل 

وفيليا، واأخذ  يف ق������ر كان يحفره اللح������اد الأ

يقلب بن يده جمجمة، وي�صاأل اإن كانت لغني 

أو لفق������ري، وجعل الزم������ن يف امللك لري  ميتد  ا

أ�صهر، كما جعل املهرج ي�صخر من جنون  على ا

امللك، ويلقي بن يديه مواعظ، ويف اأنطونيو 

أدار احلوادث يف ال������ر والبحر،  وكليوب������رتا ا

�صكندرية وروما. وبن االإ

❁    ❁    ❁

فع������ال  االأ كمث������ل  ال�صخ�صي������ات  ومث������ل 

خ�صب������ة  عل������ى  فال�صخ�صي������ات  واحل������وار، 

امل�رشح يوؤدي اأدوارها ممثل������ون، وهم لي�صوا 

ي������وؤدون اأدوارها  ال�صخ�صيات نف�صها، واإمنا 

بفنية وتقانة عالي������ة، فحركاتهم واإ�صاراتهم 

ون������رات اأ�صواتهم كله������ا مدرو�صة لتكون فناً 

يوؤث������ر يف املتلق������ي، وهي ت�صب������ه مثيالتها يف 

الواقع، ولكنها تتفوق عليها باأنها اأكرث ن�صجاً 

واأكرث تكاماًل، وال ميكن لل�صخ�صية يف الواقع 

اليومي اأن تكون مثل ال�صخ�صية على خ�صبة 

امل�رشح، فال�صخ�صية يف امل�رشح تختزل مناذج 

ب�رشية ومتثلها.

واملمث������ل عل������ى خ�صبة امل�������رشح لي�س هو 

نف�ص������ه ال�صخ�صية، فقد تكون ال�صخ�صية يف 

أو فا�صدة، ولي�س املمثل كذلك  امل�رشح �رشيرة ا

بال�رشورة، فاملمثل يقوم بدور ال�رشير ويقوم 

بدور اخلرّي، ويقوم ب������دور القا�صي يف عمل 

وبدور الل�س يف عمل، بل قد يقوم بالدورين 

يف عمل واحد.

م������ا يوح������ي املمث������ل للمتفرجن  وكثرياً 

أن������ه اندمج يف  أن������ه تقم�������س ال�صخ�صية، وا با

الدور، ويتوهم املتف������رج اأن املمثل قد اأ�صبح 

مر ال يعدو كونه  ال�صخ�صية نف�صها، ولكن االأ

موهبة وخرة ودرا�ص������ة، ومما ال�صك فيه اأن 

املمث������ل يدر�س ال�صخ�صي������ة ويفهمها، ويوؤدي 

دوره������ا، وينفعل بها، ولكنه ال يتقم�صها، وال 
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أنه فعل  ي�صل اإىل حالة من االحتاد بها، ولو ا

نه �صين�ص������ى دوره، و�صين�صى  ذلك لف�ص������ل، الأ

أتقنها،  احل������وار الذي حفظه، واحلركة التي ا

وخل������رج عن الدور الذي ر�صم������ه املخرج له، 

وه������و يف موقف ما يبك������ي، ولكن يف موقف 

ول  أنه تقم�س املوقف االأ الحق ي�صحك، ولو ا

وعا�صه فع������اًل ملا ا�صتطاع اخل������روج منه اإىل 

موقف اآخر خمتلف.اإن موهبة املمثل ودربته 

وثقافت������ه ومران������ه الطويل وتدرب������ه كل ذلك 

ي�صاع������ده على اأن يبكي فعاًل، وي�صاعده على 

اأن يخرج من البكاء اإىل ال�صحك، ولكن هذا 

أو تقم�صها  أنه احت������د بال�صخ�صية ا ال يعن������ي ا

باملعنى الفعلي للكلمة.

اإن كل م������ا هو على امل�������رشح فني ولي�س 

حقيقي������اً، واملتف������رج يعرف ذل������ك، ولكنه يف 

أي�صاً، ويحدث اندماج  حلظة ما ين�صى ذلك ا

املتف������رج يف الواقع الفني على خ�صبة امل�رشح 

ويتوهمه واقعاً فعلياً، وما هو كذلك، و�رشعان 

م������ا يخرج املتف������رج نف�صه من ه������ذا الوهم، 

أنه اأمام فن، ومن هذا التوتر  ويدرك ثاني������ة ا

بن ما هو فعلي وفني، حتدث متعة الفرجة، 

أو متع������ة العر�س امل�رشحي، �ص������واء بالن�صبة  ا

أو املمثل. اإن متعة العر�س امل�رشحي  للمتلقي ا

ال تعدله������ا متعة فنية اأخ������رى، فاملتفرج يرى 

أ�صخا�ص������اً حقيقين مثل������ه، ولكنهم  اأمام������ه ا

اأ�صح������اب موهبة عالية، وه������م يوؤدون اأمامه 

أداء فني������اً راقياً، يجي������دون احلركة والفعل  ا

وال������كالم واالنفع������ال، وميتلك������ون الف�صاحة 

والبالغة والقدرة عل������ى التاأثري، وهو ينفعل 

أنه اأمام ب�رش حقيقين،  أث������ر، ويح�س ا بهم ويتا

أنه عليهم اأال يخطئ������وا، واأال يتعرثوا، وهو  وا

يدرك اأن ما يراه هو عر�س حي مبا�رش، ولي�س 

أو التلفاز. كالعر�س يف ال�صينما ا

❁    ❁    ❁

ويف حلظ������ة ما ين�ص������ى املتف������رج نف�صه، 

ويندم������ج مع العم������ل، ويظن������ه حقيقة، ويف 

حلظ������ة ما اأخرى يتوح������د جمموع املتفرجن 

يف امل�������رشح، وي�صبح كل������ه جمهوراً، يتحد يف 

الفكرة واالنفعال، وهي حلظة يتخل�س فيها 

املتفرج من ذاته الفردية، وينتابه �صعور فني 

أ�ص������د اللحظات متعة  جماع������ي ممتع، ولعل ا

هي عندما يقف جمهور املتفرجن لي�صفقوا 

طوياًل للممثلن وه������م ينحنون اأمامهم على 

خ�صب������ة امل�رشح عند اخلتام، هي حلظة �صكر 

وتقدي������ر، وحلظ������ة بهجة و�������رشور، يتم فيها 

التوحد الكلي بن اجلمهور واملمثلن، وهذا 

كله يف حالة من ن�صوة الفن، بعيداً عن ق�صوة 

احلي������اة، و�صدة وطاأتها، و�رشع������ان ما ي�صعر 
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املتفرجون بهذه احلقيق������ة، عندما يغادرون 

أياماً عن  امل�رشح، ليتحدثوا �صاع������ات ورمبا ا

امل�رشحي������ة والعر�س واملمثل������ن، وقد تزودوا 

بخرة لن ين�صوها، وه������م الذين قد اختاروا 

م������ن قبل الذه������اب اإىل امل�رشح ع������ن ق�صد، 

وحجزوا مقعداً لهم، وقدموا اإىل امل�رشح قبل 

بع�س الوقت، واأخ������ذوا ينتظرون مت�صوقن، 

وح�صورهم اإىل امل�رشح هو ح�صور مق�صود، 

أي������ام، ولي�س جمرد ح�صور  وخمطط له قبل ا

يومي اأو عادي مكرور.

ولع������ل يف العر�������س ال�صينمائي ما يحقق 

�صيئاً من مثل تلك املتعة يف العر�س امل�رشحي، 

أنه اأمام عمل �صوئي  ولكن يظل املتفرج يدرك ا

فيزيائي، ولي�س اأمام عر�س ب�رشي حقيقي، 

ع������ادة  واأن ال�رشي������ط ال�صينمائ������ي خ�ص������ع الإ

الت�صوير ع�رشات املرات، كما خ�صع للقطع 

واملزج ودمج ال�صوت واإ�صافة املوؤثرات، وقام 

على خدع �صينمائية كثرية.

وباملقابل ال يكاد التلفاز يحقق �صيئاً من 

ن املتفرج  متعة امل�������رشح وال متعة ال�صينما، الأ

خال�س الذي  ال ي�صتطي������ع اأن يخل�س ل������ه االإ

يخل�ص������ه يف روؤي������ة العر�������س امل�رشحي، وال 

ي�صتطيع اأن مينح������ه حوا�صه وم�صاعره كلها، 

أم������ام التلف������از يف غرفة  اإذ يقع������د املتف������رج ا

م�صاءة مفتوح������ة، وي�صاركه يف روؤية العر�س 

أ�صخا�س كث������ريون، ال يندجمون يف العر�س،  ا

أو يقرع الباب،  وكثرياً ما يرن جر�س الهاتف ا

أو يدخ������ل اإىل الغرفة من يدخل ويخرج من  ا

يخرج، وامل�صاهد للتلفاز نادراً ما مينح العر�س 

اهتمامه كله، اإذ غالباً ما ينتقل من قناة اإىل 

قناة، وال يكاد ي�صتقر على قناة اأكرث من ب�صع 

دقائق، اإ�صافة اإال ما قد ي�صغل به نف�صه من 

أو التدخن يف  أو ال�������رشاب ا تن������اول الطع������ام ا

أثناء امل�صاهدة، واحل�ص������ور اأمام التلفاز هو  ا

ح�ص������ور يومي مك������رور، ال ق�صدية فيه، وال 

أي�صاً اأن العر�س  اإرادة، اإ�صافة اإىل اإدراك������ه ا

يف التلفاز هو عر�س �صوئي فيزيائي، خ�صع 

نتاج والقطع  عادة واالإ م������ن قبل للت�صوير واالإ

والق�������س وامل������زج وقام على خ������دع كثرية يف 

الت�صوير.

❁    ❁    ❁

ويرتبط امل�رشح يف اأذهان النا�س ب�صورته 

املاألوفة، وهو يف غنى عن الو�صف والتعريف، 

ويكتفى بالقول اإن������ه مكان مغلق، ينق�صم اإىل 

ق�صم������ن، ق�ص������م للمتفرجن، في������ه مقاعد 

م�صفوف������ة، وق�صم للممثلن، وهو غرفة ذات 

ثالثة جدران، وحتل ال�صت������ارة حمل اجلدار 

الرابع، وحن تك�صف يتم التمثيل داخل تلك 
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احلج������رة، املواجهة جلمهور املتفرجن، وقد 

أل������ف اجلمهور اأن يكون عل������ى تلك اخل�صبة  ا

م������ا ي�صمى الديكور، وال بد اأن يوحي بالواقع 

ويعر عنه، وهذا امل�رشح الذي يعرفه معظم 

النا�س هو م�������رشح العلبة املغلق، وهو امل�رشح 

الذي عرفته فرن�صة يف القرن ال�صابع ع�رش، 

وقد ن�صاأ عن تقدمي العرو�س يف ق�رش امللك، 

ولذلك جاء على تل������ك ال�صورة، ومل يكن هو 

ال�صكل الوحيد الذي عرفه العامل للم�رشح..

أ�صبه ما يكون  غريقي ا لقد كان امل�رشح االإ

مبلعب ك������رة القدم يف الع�������رش احلديث يف 

م�صاحت������ه وانك�صاف������ه و�صعت������ه، اإذ كان يت�صع 

لنحو �صبع������ة ع�رش األف متف������رج، اأو ع�رشين 

ألفاً، وهو مبني عل������ى �صفح رابية تطل على  ا

مكان التمثي������ل، وعلى هذا ال�صفح مدرجات 

متتابعة، على هيئ������ة ن�صف دائرة، تت�صع من 

على، وتط������ل هذه املدرجات  �صف������ل اإىل االأ االأ

عل������ى دائرة ق������د يبلغ قطرها �صت������ن قدماً، 

 ORCHESTRA ورك�ص������رتا  االأ تدع������ى 

وفيها تقف اجلوقة، لرتق�س وتن�صد ال�صعر، 

وحتاور املمثل، وقد اأ�صبحت كلمة اأورك�صرتا 

ت������دل يف الع�رش احلا�رش عل������ى املو�صيقين 

العازف������ن، عل������ى حن كانت ت������دل يف عهد 

ورك�صرتا  غري������ق عل������ى امل������كان. ووراء االأ االإ

 ،STAGE مبا�رشة تنه�س خ�صب������ة التمثيل

ورك�صرتا اأكرث من درجة  وهي ال ترتفع عن االأ

أو درجت������ن، وعلى هذه املن�ص������ة كان يقف  ا

املمثل������ون، ويجري التمثي������ل، ولكن يف بع�س 

ورك�صرتا،  حيان كان املمثلون ينزلون اإىل االأ االأ

كم������ا كان اأفراد اجلوقة ي�صعدون اإىل من�صة 

التمثيل.وخلف من�ص������ة التمثيل بناء مرتفع، 

ميثل واجهة ق�رش اأو معبد، وكان هذا البناء 

يدعى SCENA، وهو ي�صكل خلفية للعر�س 

أب������واب، باب كبري يف  امل�رشح������ي، وفيه ثالثة ا

الو�صط، يخ������رج منه املل������وك وال�صخ�صيات 

الرئي�صي������ة، وعلى طرفيه، باب������ان �صغريان، 

يخرج منه اخل������دم، وال�صخ�صيات الثانوية، 

بواب كانت تو�صع �صتائر ر�صمت  وعلى هذه االأ

عليها مناظر تالئم امل�صهد، وتدل على مكان 

حدوث الفعل، وهي �صتائر ت�صقط من اأعلى 

أ�صف������ل. واأمام واجهة ذل������ك البناء �صف  اإىل ا

عمدة، فوقها �صق������ف ي�صلها بالبناء،  م������ن االأ

عمدة رواق������اً كان يدعى  وبذل������ك ت�ص������كل االأ

بد  وال   .PROSCENIUM برو�صيني������وم 

من اأن يالح������ظ اأن مدرجات املتفرجن غري 

مت�صلة يف طرفيها ببناء املناظر، اإذ اإن هناك 

ممرين اثنن عن طريف املدرجات، يف�صالنها 

عن بناء املناظر، وم������ن هذين املمرين كانت 
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تدخل اإىل امل�رشح عربات القادة، وجمموعات 

اجلنود العائدين من املعركة. 

وتعد م�رشحية اأوديب امللك ل�صوفوكلي�س 

من اأروع الرتاجيدي������ات العاملية، وهي مبنية 

أ�صطورة قدمي������ة، ويف امل�رشحية يظهر  على ا

اأوديب ملك ثيبة واجلوقة املمثلة لعلية القوم 

لهة عن �صبب الوباء الذي  تطالبه اأن ي�صاأل االآ

أر�صل العراف  أنه ا انت�رش يف املدينة، فيعلمهم ا

عمى تريزيا�س اإىل دلفي لي�صاأل العرافن،  االأ

ويدخل تريزيا�س ليخرهم اأن ال�صبب يرجع 

اإىل �صم������ت املدينة وامللك عل������ى مقتل امللك 

ال�صاب������ق اليو�������س وعدم البحث ع������ن القاتل 

واإقامة العدل، وي�صاأل اأوديب اإن كان له ولد، 

أم������ه اأعطته اإىل  أنه رزق بولد ولكن ا فيعل������م ا

خادم كي يقتله، ب�صبب نبوءة تذكر اأن زوجها 

أباه ويتزوج  امللك اليو�س �ص������ريزق بولد يقتل ا

أم������ه، وي�صتدع������ى اخلادم، فيع������رتف باأنه مل  ا

أ�صلمه اإىل راع، وي�صتدعى  يقتل الولد، واإمنا ا

الراع������ي، فيعرتف باأنه اأهدى الولد اإىل ملك 

ثناء يدخل  كورنثة، وكان عاقراً، ويف هذه االأ

ر�ص������ول من كورنثة ليخ������ر القوم مبوت ملك 

كورنث������ة، وي�صاأل اأوديب ع������ن الظروف التي 

أنه كان يف  قت������ل فيها امللك ال�صاب������ق، فيعلم ا

عربته امللكية، مع بع�س احلر�س، وبينما هو 

يف بع�س الطريق، برز له �صاب، اأزاحه احلر�س 

عن الطريق بغلظة، فاأعمل �صيفه يف رقابهم، 

ومل ينج �صوى حار�س واحد، وكانت جوكا�صتا 

زوجة اأوديب اإىل جواره ت�صمع تلك ال�صهادات، 

فاأدركت اأن اأوديب زوجها هو ابنها وهو قاتل 

أبيه، فتدخ������ل اإىل الق�رش، وما يلبث اخلدم  ا

اأن يعلن������وا انتحارها �صنق������اً، ويدخل اأوديب 

مر، ثم يخ������رج والدم ي�صيل من  لي�صتطلع االأ

نهما مل ت�صاعداه  عينيه، فقد فقاأ عيني������ه، الأ

على روؤية احلقيقة، ثم يوق������ع بنف�صه عقاباً 

آخ������ر وهو النفي من طيبة، املدينة التي كان  ا

قد دخلها بعد اأن اأج������اب عن ال�صوؤال الذي 

طرحه عليه الوح�س الراب�س يف بابها، وقد 

أبيه  دخلها لي�صبح ملكاً عليها، ويتزوج اأرملة ا

أنها اأمه، وينجب  امللك ال�صابق، وهو ال يعلم ا

منها ولدين وابنتن، ويكون بعد ذلك الوباء. 

❁    ❁    ❁

ولقد تطور بناء امل�رشح يف القرن ال�صاد�س 

ع�رش يف اإنكلرتة تطوراً كبرياً، واختلف، فقد 

أل������ف من ثمانية اأ�صالع،  كان بناء خ�صبياً يتا

أو ثالث������ة، ويطل على  ويعل������و طابقن اثنن ا

فناء مك�ص������وف، ويف ه������ذه الطوابق الثالثة 

�ص������الع الثمانية  ويف �صبع������ة اأ�ص������الع من االأ

مراء وعلية  �رشفات م�صقوفة يقع������د فيها االأ
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القوم، ممن يقدرون عل������ى دفع ثمن بطاقة 

الدخ������ول اإىل امل�رشح، ويبقى الفناء املك�صوف 

للعامة ممن ال يقدرون على دفع ثمن بطاقة 

ر�س  الدخول اإىل امل�رشح، وهم يقعدون على االأ

نواء ال�صماء، ويف هذا  الرتابية متعر�ص������ن الأ

أم������ام ال�صلع الثامن م������ن اأ�صالع  الفن������اء، وا

البناء ت������رز خ�صب������ة امل�رشح، وه������ي ال تعلو 

اأكرث من ن�ص������ف املرت، وهي متتد فيما ي�صبه 

الل�ص������ان اإىل منت�صف الفناء، وحولها يتجمع 

املتفرجون، وعليها ميث������ل املمثلون، وخلفهم 

على ال�صلع الثامن تنزل �صتارة حتمل ر�صوماً 

متثل امل�صهد، وعلى مث������ل هذا امل�رشح كانت 

م�رشحيات �صك�صبري متثل، وهو م�رشح ب�صيط 

وغ������ري معقد، يتيح كثرياً م������ن حرية احلركة 

وتغيري امل�صاهد وتعددها.

وال تقل م�رشحية هاملت لوليم �صك�صبري 

روع������ة عن م�رشحي������ة اأوديب، وه������ي ت�صور 

ب مل������ك الدمنارك  ظهور �صب������ح هاملت االأ

أنه مل مي������ت ميتة  لول������ده هامل������ت، ليخ������ره ا

طبيعي������ة، واإمنا مات غيل������ة، وعليه اأن ياأخذ 

أبيه،  الثاأر من عمه الذي تزوج اأمه فور موت ا

وي�صق������ط يف يد هاملت ال�ص������اب، وي�صتدعي 

فرقة جوالة تقدم م�رشحية اإميائية ق�صرية، 

ت�صور زوجة اأحبت �صقيق زوجها، ثم و�صعت 

الزئب������ق يف اأذن زوجها وهو نائم، لتتزوج من 

بعده �صقيقه، ويثور غ�صب امللك عم هاملت 

نه يحك������ي ق�صته،  ل������دى روؤيته العر�������س، الأ

أم������ه، ويرجوها اأن  ويدخ������ل هاملت خم������دع ا

تهجر فرا�������س عمه، ويغلظ له������ا يف القول، 

فت�������رشخ م�صتنجدة، ويجيبها �صوت من وراء 

�صت������ارة، في�������رشع هاملت اإىل طع������ن الرجل 

املختب������ئ، وهو يظنه عم������ه، واإذا هو الوزير 

بولونيو�������س الذي كان يتج�ص�������س عليه وعلى 

اأمه، وهو نف�صه والد حبيبته اأوفيليا، ويقرر 

امللك ترحي������ل هاملت اإىل اإنكل������رتة ب�صحبة 

اثن������ن من اأ�صدقائ������ه، ويف الباخرة يكت�صف 

هاملت اأن �صديقيه مزودان بر�صالة اإىل ملك 

اإنكلرتة تت�صمن طلب قتله، فيغري م�صمونها، 

ث������م يعرت�س الباخرة قطاع القرا�صنة، ويعود 

هاملت اإىل �صاط������ئ الدامنارك، ليجد حّفار 

القب������ور يع������ّد ق������راً حلبيبته اأوفيلي������ا، وقد 

ألق������ت نف�صها يف  انتح������رت يف غياب������ه، باأن ا

نهر،  ويتح������داه اأخوها اليرت�������س وقد رجع 

من فرن�صة، طالب������اً منه املبارزة بت�صجيع من 

عمه املل������ك، ويوافق هاملت، وتكون املبارزة، 

أم������ه، ويجرح هاملت  بح�ص������ور عمه امللك وا

ب�صي������ف اليرت�س امل�صمم، ويح������دث اأن يطري 

أيديهما، فيتبادالنهما، ويجرح  ا ال�صيفان من 
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هاملت خ�صمه، و�رشعان ما يفعل فيه ال�صم 

أنه ج������رح ب�صيف������ه امل�صمم،  فعله، في������درك ا

وت�صقط اأم هاملت ميت������ة، فقد احت�صت من 

كاأ�س م�صممة كان قد اأعدها امللك للمنت�رش، 

فيعرتف ال يرت�س اأمام هاملت باأن امللك هو 

أن������ه ميت بعده ال حمالة، ثم  وراء املوؤامرة، وا

ي�صقط ميتاً، وي�������رشع هاملت اإىل عمه امللك 

ليطعن������ه ب�صيفه، ثم ي�صقط ه������و نف�صه ميتاً، 

ويدخل ر�صول م������ن اإنكلرتة ليخر عن تنفيذ 

مل������ك اإنكل������رتة ن�������س الر�صالة الت������ي حملها 

الر�ص������والن �صاحبا هاملت والت������ي تت�صمن 

طل������ب قتلهما، ث������م يدخ������ل فورتنرا�س اأمري 

النم�ص������ا، البلد املجاور للدمن������ارك، لي�صبح 

ملكاً على البلدين. 

وقد ث������ار امل�رشح احلدي������ث على اأعراف 

ر�صطي كلها، فلم يعد ثمة حبكة وال  امل�رشح االأ

حوادث وال حتى �صخ�صيات، باملعنى املعروف 

لل�صخ�صيات، وال اأزمة وال حل، وال تطهري وال 

تخلي�س من ال�صفقة واخلوف، بل اإن امل�رشح 

احلدي������ث يرف�س اإيهام املتف������رج بحقيقة ما 

يهام، وحتطيم  يج������ري، وي�صعى اإىل ك�������رش االإ

اجلدار الراب������ع، فيجعل املتفرجن ي�صاركون 

يف التمثي������ل، وي�صعد بع�صه������م اإىل اخل�صبة، 

كم������ا ال يريد لهم اال�صتغ������راق يف العمل، بل 

ي�صع������ى اإىل تنبيه وعيه������م، وجعلهم ي�صعرون 

أنهم اأمام عمل يراد منهم اأال ينفعلوا به، بل  ا

ي������راد اأن يدر�صوه ويع������وه، ويتلقوا من خالله 

در�ص������اً، لذلك ظهر يف امل�رشح الراوي واملعلق 

وال�صارد، الذي ي�������رشد اأحياناً احلدث، بدالً 

أو ي�������رشح الدر�س من امل�رشحية،  من متثيله، ا

ويو�ص������ح العرة، كي ي�صم������ن و�صول الفكرة 

اإىل اجلمه������ور، عل������ى نحو ما فع������ل بريخت 

يف م�رشحه التعليم������ي امللحمي، وكان يتوجه 

به اإىل العمال، ويدع������و اإىل احلرية، كما يف 

م�رشحيت������ه: »اال�صتثن������اء والقاع������دة«، وفيها 

ي�صور تاجراً يف طريق �صحراوية، ي�رشب كل 

ما يف مطرته من ماء، ثم ي�صتبد به العط�س، 

فريف������ع اإلي������ه خادمه مطرت������ه، فيطلق عليه 

أنه يرف������ع حجراً يريد  النار، اعتق������اداً منه ا

ن هذه هي القاعدة التي يعرفها عند  قتله، الأ

العبد اخلادم، وال يتوقع منه اال�صتثناء‘ وهو 

اأن يقدم له مطرت������ه لي�رشب، ويف م�رشحيته 

دائرة الطبا�صري القوقازية تتنازع امراأتن يف 

طفل، ويكون يف النهاية للمربية، ال للوالدة، 

وهو يري������د اأن يوؤكد العالق������ات القائمة يف 

املجتم������ع على الفكر والرتبية ال على الن�صب 

والقرابة. 

ب������ل ظهر امل�������رشح ال������ذي يرف�س تقدمي 
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حبكة، اأو حدث له بداي������ة واأزمة وحل، كما 

دعا اأر�صطو، بل يرف�س تقدمي فكرة وا�صحة، 

أو ح������وار متما�صك، على  ولي�س ثمة ديكور، ا

نحو ما ظهر يف م�������رشح العبث، ومن دعاته 

�صموئيل بيكيت، وقد اأ�صبحت م�رشحيته »يف 

ر�س اليباب«  انتظار غ������ودو« مع ق�صيدة »االأ

أبرز العناوين يف القرن  لل�صاع������ر اإليوت، من ا

الع�رشين، وفيها ي�صور رجلن ال هدف لهما 

وال عم������ل، وهم������ا على و�ص������ك اأن ي�صنق كل 

منهما نف�ص������ه يف غ�صن �صجرة عارية، ولكن 

أنهما عل������ى موعد غودو، فيوؤجالن  يذكران ا

االنتحار، ويدخل عليهم������ا غالم، بعد طول 

انتظار، ليخرهم������ا اأن غودو لن ياأتي اليوم، 

ويف اليوم التايل يعاودان االنتظار حتت تلك 

ال�صجرة العارية، ويدور بينهما حوار عابث، 

المعنى في������ه وال فكرة واله������دف، وهما ما 

يزاالن ينتظران غودو، وم������رة اأخرى يدخل 

عليهما غالم، ليخرهم������ا اأن غودو لن ياأتي 

اليوم، وتنته������ي امل�رشحية، من غري اأن ي�صدل 

ال�صتار، ولكن باإمكان امل������رء اأن يلمح برعماً 

�صغ������رياً على غ�صن ال�صج������رة العارية. وثمة 

اليوم فرق جوالة، تقدم عرو�صها فوق خ�صبة 

م�������رشح عار، ال �صتارة فيه وال ديكور، وال اأي 

ثاث، ب������ل ثمة فرق تقدم  قطع������ة من قطع االأ

عرو�صها يف ال�صاحات وال�صوارع، ويف القرى 

رياف. واالأ

❁    ❁    ❁

وحن ع������رف العرب امل�������رشح يف القرن 

التا�صع ع�رش عرفوه يف �صكله املغلق، فتاأثروا 

ب������ه، وقلّدوه، ومل يفكروا يف ابتناء م�رشح نابع 

أنه لي�س من ال�رشوري  من بيئتهم، ومل يدركوا ا

تقدمي العر�������س يف بناء مغلق، اإذ من املمكن 

أو  تقدمي العر�س امل�رشحي يف �صاحة املدينة، ا

أو فناء الدار املفتوحة، اأو يف  بيدر القري������ة، ا

اأي مكان اآخر، يتجمع فيه املتفرجون، وميثل 

اأمامهم املمثلون. واإمكان التطوير والتجديد 

واالبت������كار يف امل�������رشح، بل يف الفن������ون كلها 

داب، ما ي������زال مفتوحاً، بل هو مطلوب،  واالآ

م������كان البحث عن �صيغة جديدة  ولذلك باالإ

للم�������رشح، واإن كان هذا ال يلغي التوا�صل مع 

فادة من جتارب ال�صعوب،  الرتاث العاملي، واالإ

أي�صاً، والهوية  ب������ل اإن هذه التوا�صل مطلوب ا

القومية ال تنمو وتتطور وال تتحقق اإال مبثل 

ف������ادة وذاك التوا�صل، وهي ت�صعف  هذه االإ

باالنغالق على الذات واالنقطاع عن العامل.

وتعد م�رشحية )البخي������ل( اأول م�رشحية 

يقدمه������ا الع������رب اأواخر �صن������ة 1847، وقد 

قدمها الكاتب اللبناين مارون النقا�س )1817� 
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1855( يف داره بب������ريوت، وهو تاجر لبناين، 

وبرا،  كان ق������د زار اإيطالي������ا وراأى فيه������ا االأ

أراد تقليدها، وامل�رشحية من  فاأعجب بها، وا

تاأليفه، ولي�صت مرتجمة عن البخيل ملوليري، 

أث������ر بها، وهي  ولكن ال تخل������و من بع�س التا

ت�صور تاجراً  دم�صقياً عجوزاً دميماً طاعناً 

يف ال�ص������ن يدعى قراداً ي�صعى اإىل الزواج من 

هند، ليكون الزواج �صفقة يعقدها مع والدها 

الثعلبي، وه������و مثله يف الغنى والبخل، وهند  

�صبي������ة جميلة ت������ويف عنها زوجه������ا، وي�صعى 

اأخوه������ا غايل اإىل تزويجها من �صاب دم�صقي 

يدعى عي�صى، وتلتقي هن������د خطيبها قراداً 

فتطلب منه بتو�صية من اأخيها ثياباً واأمواالً 

وهدايا كثرية، فيغمى عليه، وعندما ي�صتيقظ 

أنه عجوز  أ بال�صد عنه������ا، ويوؤكد له������ا ا يب������دا

ودمي������م وال يرغب يف الزواج منها، ثم يلتقي 

غايل وعي�صى الثعلبي والد هند، ويوؤكدان له 

طم������ع قراد مباله، وعزم������ه على قتله لريثه، 

أنه ي�ص������ع يده يف جيبه  وحجتهم������ا يف ذلك ا

دائماً، حيث يخفي �صكيناً، وي�صدق الثعلبي 

ذلك، واحلقيقة ه������ي اأن قراداً ي�صع يده يف 

جيب������ه دائماً خوفاً على ماله، ثم يلتقي غايل 

وعي�صى قراداً وقد تنكرا يف زي تاجر تركي 

وكاتب م�رشي، فيحدثهما عن هند ووالدها 

وهو يري������د االنتقام منهما، فق������د اأ�رشا به، 

ويعدانه بذل������ك مقابل مبلغ من املال، ويعده 

غايل اأن ي�رشب هنداً �رشباً مرحاً، وياأخذ يف 

�رشبه لرييه كيف �صي�رشبها، ويح�صالن منه 

على املال، ثم يك�صفان له عن حقيقتهما. 

أبو  ث������م قدم النقا�س م�رشحيت������ه الثانية »ا

أو ه������ارون الر�صيد«، ثم ابتنى  ح�ص������ن املغفل ا

م�رشح������اً �صغرياً ق������رب داره يف بريوت وقدم 

فيها عدة م�رشحيات منها، اآخرها م�رشحيته 

»احل�صود ال�صليط«، وقد اأو�صى اأواخر حياته 

اأن يحول م�رشحه اإىل كني�صة. 

❁    ❁    ❁

أبو  ويف دم�ص������ق ظهر ع������ام 1865 اأحمد ا

وىل »ناكر  خلي������ل القباين ليقدم م�رشحيته االأ

اجلمي������ل«، وهو م������ن اأ�صل ترك������ي وقد ولد 

�صن������ة 1833 يف دم�صق، ودر�������س على ال�صيخ 

اأحمد عقيل احللبي اأ�صول املو�صيقا ورق�س 

أو راأى  ال�صماح، وقد �صمع مب�������رشح النقا�س ا

عرو�س بع�������س الفرق القادمة م������ن لبنان، 

فاأن�ص������اأ م�رشحه، واأخذ يدرب فرقته، ويكتب 

أ�صعار ي�صع  له������ا الن�صو�������س، مبا فيها م������ن ا

حل������ان، وم�رشحه مزي������ج من الرق�س  لها االأ

قبال، فقدم  والغن������اء، وقد لقي م�رشح������ه االإ

ع������دة م�رشحيات منها: »و�ص������اح«، و»عائدة« 
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أبو احل�ص������ن املغفل«،  و»ال�ص������اه حمم������ود«، و»ا

ولكن نق������م عليه بع�س املتزمتن، ملا فيه من 

رق�������س وغناء،  ف�صدر ق������رار كما يروى من 

�صتان������ة باإغالق م�رشحه  الب������اب العايل يف االآ

عام 1884، فهاج������ر اإىل م�رش ليتابع تقدمي 

عرو�ص������ه، فاأعجب ب������ه اخلدي������وي توفيق، 

واأقطع������ه اأر�صاً �صاد عليه������ا م�رشحه، ثم زار 

�صتانة عام 1900، وغن������ى اأمام ال�صلطان  االآ

عبد احلميد، فعن ل������ه راتباَ �صهرياً، ورجع 

اإىل دم�صق، ليتوفى فيها �صنة 1902. 

ومن م�رشحياته م�رشحيته »هارون الر�صيد 

مري غامن بن اأيوب وقوت القلوب«، وهي  مع االأ

م�صتوحاة من اإحدى حكايات األف ليلة وليلة، 

وهي ت�صور التاج������ر الدم�صقي ال�صاب غامن 

بن اأيوب وقد و�ص������ل اإىل بغداد متاأخراً بعد 

أبوابه������ا، فارتقى �صجرة ليختبئ  اأن اأغلقت ا

فيها، فراأى ب�صعة رج������ال يحملون �صندوقاً 

يودعونه يف مقرة ويرجعون م�رشعن حتت 

جنح الظالم، وي�رشع اإىل ال�صندوق فيفتحه، 

واإذا في������ه �صبية، �رشعان ما ت�صحو من تاأثري 

خمدر، فيحملها اإىل غرفته يف اخلان، ويعلم 

ثرية لدى  أنها قوت القلوب اجلارية االأ منه������ا ا

هارون الر�صيد، وقد و�صعت لها زوجته زبيدة 

املخدر، واّدعت موتها، ومييل اإليها غامن بن 

اأيوب ولكنها تعر�س عنه، ثم متيل هي اإليه، 

فيعر�س عنها، ويعلم هارون الر�صيد باأمرها، 

فري�صل اإليها اجلند، فيه������رب غامن، وياأخذ 

اجلن������د قوت القل������وب اإىل ه������ارون الر�صيد، 

ويه������م بقتلها، ولكنها تق�صم ل������ه اأن غامن بن 

أي������وب مل مي�صها، فيعفو عنه������ا وياأذن لها يف  ا

الع������ودة اإليه، ملا مل�س من تعلقه������ا به، وتعود 

اإليه واإذا هو يف اخلان ي�رشف على املوت من 

وج������ده عليها، ثم تدخل عليهم������ا اأمه واأخته 

وق������د جاءتا من دم�صق بع������د اأن اأخذ منهما 

القل������ق علي������ه كل ماأخذ، ثم يدخ������ل عليهما 

ه������ارون الر�صيد وجنده، فيذعر غامن، ولكن 

اخلليف������ة يبارك زواجه من قوت القلوب، ثم 

يطلب منه الزواج من اأخته.

❁    ❁    ❁

ق������رار باأن العرب مل يعرفوا  وال بد من االإ

امل�������رشح اإال يف الن�ص������ف الثاين م������ن القرن 

أنه������م حن عرفوه قلدوا فيه  التا�صع ع�رش، وا

الغرب، وقد حاولوا اإدخال هذا الفن اجلديد 

يف حياتهم واأدبهم، و�رشعان ما اأقبلوا عليه، 

أدبياً اأكرث مما كان فنياً،  ولكن اإقباله������م كان ا

فق������د برزت ترجم������ات لن�صو�������س م�رشحية 

كثرية، واأقبل الكتاب على التاأليف امل�رشحي، 

وخا�������س غماره كبار ال�صعراء والكتاب، وبرز 
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يف الق������رن الع�رشين كّت������اب م�رشحيون كبار 

جحاف  ميكن اأن يعدوا بالع�������رشات، ومن االإ

ذكر بع�صهم، واإغفال اآخرين، وقد جربوا يف 

امل�رشح اجتاهات ومذاهب متعددة. 

وقد �صهد ف������ن امل�رشح ازده������اراً، ولكنه 

ازده������ار متقط������ع، اإذ م������ا كان لينه�������س يف 

مرحلة، حت������ى يتعرث يف مرحل������ة تالية، وما 

اإن يزده������ر يف عهد، حتى يكبو يف عهد، وما 

ي������زال امل�رشح اإىل الي������وم يف تعرث، ومل يتحول 

اإىل ظاه������رة يف حياة املجتم������ع، اأو جزءاً من 

تقالي������د احلياة واأعرافه������ا الفنية، على نحو 

ما ه������و عليه يف الغرب، ويبدو اأن امل�رشح يف 

أنه كان  حاج������ة اإىل رعاية الدولة، يوؤكد ذلك ا

يزدهر عندما ترع������اه الدولة وت�صجع عليه، 

نه بحاجة اإىل خرات متعددة، ال ميكن اأن  الأ

ينه�س بها فرد. 

أنهم مل يعرفوا  وال ي�صري العرب يف �صيء ا

دب والفن  امل�رشح، فقد عرفوا فنون������اً يف االأ

لهم فيه������ا العو�������س، لعل اأهمه������ا اخلطابة 

وال�صع������ر، ويرى بع�س الباحث������ن اأن العرب 

نهم كانوا  �ص������الم الأ مل يعرف������وا امل�رشح قبل االإ

يعي�ص������ون قبائل متفرق������ة يف ال�صحراء وقد 

�صيط������ر عليهم التفكري اجلزئ������ي التفكيكي، 

وامل�������رشح يحت������اج اإىل اال�صتق������رار واحلي������اة 

املتح�رشة واإىل التفك������ري الكلي الرتكيبي، ومل 

�صالم ومل يرتجموه على  يعرفوا امل�رشح بعد االإ

الرغم من ترجمته������م الفل�صفة واملنطق عن 

أة على  �صالم يحرم ظهور املرا ن االإ اليونان، الأ

امل�رشح، ويرف�س فكرة ال�رشاع، كما ال يتفق 

ن  لهة يف امل�������رشح اليوناين، والأ م������ع وجود االآ

العرب كان������وا معتّدين مبا عندهم من �صعر. 

وه������ذه التاأويالت كلها غ������ري دقيقة، ولي�صت 

مطلوب������ة، فح������ن ات�صل الع������رب يف الع�رش 

العبا�صي بال������روم وترجموا الفل�صفة واملنطق 

كان ه������ذان العلمان هما املزده������ران، وكان 

امل�������رشح غائب������اً، فقد انح�������رش امل�رشح طوال 

أوروب������ة، واقت�رش على  القرون الو�صطى يف ا

م�صاه������د دينية م�صتوحاة من ق�ص�س التوراة 

عي������اد داخل الكنائ�������س، وباقي  متث������ل يف االأ

أة عند اليونان  احلجج واهية، فل������م تكن املرا

وال عن������د الروم������ان وال يف ع�������رش �صك�صبري 

متثل على امل�رشح، بل كان الغلمان هم الذين 

يقومون باأدوار الن�صاء. 

❁    ❁    ❁

مر ال يرج������ع اإىل عقلية، اإمنا يرجع  واالأ

اإىل بني������ة املجتمع، ومهما يك������ن فقد عرف 

العرب ظواهر متثيلية، يف اإن�صاد ال�صعر ويف 

عياد ويف بع�س  املهرجان������ات واملنا�صبات واالأ
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مظاهر احلياة، ثم عرفوا نوعاً من امل�رشح هو 

أتقنوه، وظلوا ي�صتمتعون به  خيال الظل، وقد ا

طوال قرون مدي������دة، اإىل اأن عرفوا ال�صينما 

وامل�رشح. وخيال الظ������ل هو عر�س م�رشحي 

أو ورق مقوى،  ي�صتع������ن ب�صخو�س من جل������د ا

ويقوم العب بتحريكه������ا بو�صاطة اأعواد من 

وراء �صا�صة بي�صاء، ويك������ون وراء ال�صخو�س 

منب������ع �صوئي، في�صقط ظله������ا على ال�صا�صة، 

أم������ام ال�صا�صة لريوا ظل  ويقع������د املتفرجون ا

اخليال، ولي�صتمعوا اإىل الالعب الذي يحرك 

ال�صخو�س من وراء ال�صا�صة وهو يلقي حواراً 

يلون فيه �صوته وفق ال�صخ�صيات، وغالباً ما 

كانت هذه العرو�س تقدم يف املقاهي، اأو يف 

غنياء، ويت�صم������ن العر�س ق�صة ذات  دور االأ

بداي������ة واأزمة ونهاية، وت�صم������ى هذه الق�صة 

باب������ة، ويرجح اأن يكون هذا الفن قد ن�صاأ يف 

أو الهن������د يف عهود بعيدة، وقد نقله  ال�صن ا

العرب يف الع�رش العبا�صي، وازدهر يف ع�رش 

املاأم������ون، ثم برع فيه الطبي������ب الكحال ابن 

دانيال)1238� 1310م(، ونقله اإىل م�رش التي 

هاجر اإليها اإثر الغ������زو املغويل لبغداد، ومن 

م�������رش انتقل اإىل تركي������ا يف العهد العثماين، 

وفيها ع������رف بف������ن القراقوز، وق������د انتقل 

أي�صاً، وانت�������رش فيها، وا�صتمرت  اإىل �صوري������ة ا

عرو�صه اإىل الق������رن الع�رشين. وخيال الظل 

ف������ن م�رشحي ال يرقى اإلي������ه �صك، فهو يقوم 

عل������ى ق�صة ومتثي������ل و�صخو�������س، مثله مثل 

امل�������رشح، وال يختلف عنه يف غ������ري املمثلن، 

فهم فيه دمى ورقية م�صطحة، وخليال الظل 

ن�صو�س معروفة تدعى باب������ات، ومنها بابة 

»طيف اخليال« وهي البن دانيال، وتتحدث 

مري و�صال، وكان �صاباً عبث ولها، اإىل  عن االأ

اأن نف������د ماله، وعندئذ ق������رر الزواج، فطلب 

من عج������وز اأن ت�صاعده، فخطب������ت له فتاة، 

ث������م اكت�صف ليل������ة الزفاف قبحه������ا، وم�صى 

اإىل العج������وز يريد قتلها، فوجدها قد ماتت، 

فندم على م������ا كان من اأمره، وتاب اإىل اهلل، 

وارحت������ل اإىل احلجاز ليم�ص������ي بقية عمره 

عابداً تائباً. 

ومهم������ا يكن م������ن اأمر، ف������اإن امل�رشح قد 

تطور عند العرب يف القرن الع�رشين، وظهر 

كّتاب برعوا فيه، وتوافر لديهم نتاج م�رشحي 

دب واحلياة، وهو  غزي������ر، يعد جتديداً يف االأ

جدير بالتقدير والدر�س. 

¥µ
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جند م������ن ال�رشوري ونح������ن ب�صدد التاأط������ري لق�صية التوا�ص������ل الثقايف 

خرى، والت������ي اأ�صبحت تخ�صع وترتبط بجملة  الراه������ن بن العرب واالأمم االأ

م������ن االعتبارات واال�صتقطاب������ات والتحوالت التي ي�صهده������ا عاملنا اجلديد، 

والذي �صهد وما يزال متغريات هائلة مت�س البنى التحتية والهيكلية لثقافات 

وح�ص������ارات ال�صعوب، اأن نوؤكد حقائق نرية وثوابت متجذرة ت�صل اإىل م�صاف 

مة العربي������ة يف اأجمد حلظات القوة  أبرزها اأن االأ امل�صلم������ات والتي اأهمه������ا وا

جدلية التوا�صل والتالقح الثقايف 

خرى مم الأ بني العرب والأ

اأديب �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
د. �أحمد غنام
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احل�صاري������ة مل تتوق������ف ق������ط ع������ن التفاعل 

فكار  اخل�صب اخلالق مع احل�ص������ارات واالأ

خرى،   االأ

ه������ذه حقيقة ولك������ن التفاعل من موقف 

الق������وة تختلف نتائجه جذري������اً عن التفاعل 

م������ن موقف ال�صعف، حي������ث ال يكون هناك 

تفاعل حقيقي ب������ل ت�صبح يف حالة ا�صتقبال 

�صلبي وجمرد �صدى بال �صوت اأ�صيل يتبادل 

خذ وال������رد، وهذه هي الق�صية املطروحة  االأ

ن هو اإىل اأي مدى  اأمامنا اليوم، وال�صوؤال االآ

نحن قادرون على خل������ق مناخ ي�صمح باإعادة 

هذا التفاعل احلقيق������ي بيننا وبن ثقافات 

خ������رى، وبالذات م������ع الثقافة التي  االأمم االأ

أنتجتها ح�صارة الغ������رب والتي اأعطت هذا  ا

الع�رش طابعه والتي �صوف نعتني بتناولها يف 

�صطورنا هذه، وهل يف ظروفنا ما ي�صمح باأن 

مند اجل�صور ونبني عالقات جديدة قوامها 

االح������رتام املتب������ادل واملنفع������ة املتبادلة ومن 

موق������ع الفاعلن اأخذ وعط������اء ال امل�صتقبلن 

�صلباً وا�صتالباً.

م������كان خل������ق ذل������ك املن������اخ  واإذا كان باالإ

مكان  ال�صحي للتفاعل الثقايف، واإذا كان باالإ

أي�ص������اً وبرغ������م واق������ع التجزئ������ة ال�صيا�صي،  ا

اأن نق������ف كثقافة عربية ذل������ك املوقف، واإذا 

اهتدين������ا اإىل العنا�رش التي ال تتناق�س معها 

ن تن�صئ معها  يف ثقاف������ة الغرب التي ميكن الأ

ح������واراً ونبني معها عالق������ة توا�صل وتعاون، 

فكيف ال�صبي������ل بعد ذلك على خلق الو�صائل 

دوات الت������ي ت�صل بن������ا على حتقيق هذه  واالأ

النتيجة وتو�صيل ه������ذه الر�صالة وخلق هذه 

العالق������ة اجلديدة الكرمي������ة التي تقوم على 

أنقا�س عالقة قدمية ظاملة، ثم لنبادر القول  ا

اإن ه������ذا التوا�صل هو اأ�ص������اًل موجود، وهو 

نه ال ميكن  أبين������ا �صيظل موجوداً، الأ أم ا �صئنا ا

وطان اأن  ل�صع������ب من ال�صعوب اأو وطن من االأ

�رشة  ي�صتغني عن حاجته لبقية زمالئه يف االأ

الدولية، فنح������ن ال نطالب با�صتحداث �صيء 

هو اأ�صاًل موجود، وقائم ومتمثل يف خمتلف 

مظاهر احلياة م������ن حولنا، وما نريده اليوم 

هو و�صع قاع������دة لهذا احلوار بحيث جنعله 

نداد  أ االأ أ التكافوؤ، على مبدا قائم������اً على مبدا

�صعف، ومن اأجل  ق������وى باالأ ولي�س عالقة االأ

حتقيق ه������ذه الغاية فاإنه الب������د من البحث 

بجد ومثابرة عن كل عنا�رش القوة يف ثقافتنا 

العربية القادرة على حتقيق هذا التوازن يف 

خرى، لكي ناأتي اإىل  حوارنا مع الثقافات االأ

ه������ذا التوا�صل ونحن م�صلحون باأجماد ما يف 

تراثن������ا احل�صاري من قي������م، اإن يف الثقافة 

كم������ا يف احلياة عنا�رش تبقى وتنمو وعنا�رش 

تذوي ومتوت، ونحن البد اأن نكون م�صلحن 

بهذه العنا�رش املجيدة الباقية لتاأكيد هويتنا 

احل�صاري������ة من جهة ومن جهة اأخرى كي ال 
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أرادت  يبق������ى دور هذه الثقافة معط������اًل كما ا

ل������ه قوى الغ������زو االمري������ايل وال�صهيوين اأن 

يكون، واإننا على ثقة م������ن اأن �صيئاً من هذه 

الثقافة مازال م�صع������اً ومتوهجاً وقادراً على 

اأن ينري دروباً جديدة اأمام اإن�صان هذا الع�رش 

وي�صارك يف اإنقاذه من املاأزق احل�صاري الذي 

أ�صهمت جوانب �صلبية من الثقافة الغربية يف  ا

اأن ت�صوقه اإلينا.

خرى التي  اإن �صيئاً من ثقافات ال�صعوب االأ

ت�صاركنا احلياة فوق هذا الكوكب له ح�صوره 

يف ثقافتنا، فرغ������م اأن لكل اأمة خ�صائ�صها 

الثقافية التي �صنعتها عوامل تاريخية وبيئية 

واقت�صادي������ة واجتماعي������ة وجيوبولوتيكي������ة، 

فاإنه������ا اأي�صاً جزء من ه������ذا اله�صم والتمثل 

لعنا�رش جاءتها من ثقافات اأخرى، واإن �صيئاً 

م������ن ثقافتنا باعتبارنا اأمة له������ا اإ�صهامها يف 

ن�صانية له وج������وده امل�صتمر يف  احل�ص������ارة االإ

ثقاف������ات تل������ك ال�صعوب، واإن نظ������رة �رشيعة 

عل������ى تاريخ هذا التفاعل الثقايف بينها وبن 

خ������رى جتعلنا ن������درك اإىل اأي مدى  االأمم االأ

كان ه������ذا التلقيح الثق������ايف �صاحب الف�صل 

ول يف التمهيد حل�صارة الع�رش احلديث،  االأ

فم������ن واقع القوة ذهبت احل�ص������ارة العربية 

با�صتقط������اب وا�صتيعاب ع�ص������ارة احل�صارة 

اليوناني������ة ال�صابقة لها، وبا�������رش العرب فور 

تاأ�صي�س دولته������م اإىل ترجمة الكتب الفكرية 

ألفها اأفالط������ون واأر�صطو  والفل�صفي������ة التي ا

بي قراط وجالينو�س  وكتب الطب وفروعه الأ

خرى  وكتب الريا�صيات والفل������ك والعلوم االأ

أبولونيو�س وبطليمو�س  قليد�س واأرخميد�س وا الإ

وغريهم من علماء ومفكرين وفال�صفة، وبلغت 

حركة النقل والرتجمة اأوجها عندما تاأ�ص�س 

يف بغداد وحتت اإ�رشاف اخلليفة املاأمون بيت 

احلكمة )830 ميالدي(، ومت اختيار العلماء 

والباحثن ممن لهم خرة بالرتجمة عن تلك 

اللغ������ات ومتَّ جلب الكتب م������ن خمتلف اأركان 

أ  آثار هذه الرتجمة اأن بدا ر�������س، وكان من ا االأ

�صالمي يطرق مو�صوعات  الفكر العرب������ي االإ

جديدة ويجوب ميادين مل يطفها من قبل.

ومل يقت�������رش النقل عن ال������رتاث اليوناين، 

واإمنا نقل العرب جوانب من تراث الهند عن 

طريق اللغة ال�صن�صكريتية وترجمت كتب يف 

دب،  الطب والفلك والريا�صيات والتاريخ واالأ

كما اأن لهم الف�صل يف نقل الرتاث من لغات 

اندثرت مثل اللغة النبطة التي تذكر املراجع 

أك������رث م������ن 15 كتاباً ق������د ترجمت عنها،  اأن ا

أدائها ممثلوها يف  وكان حل�صارة الفر�������س وا

ثراء  احل�ص������ارة العربية الذين نقل������وا كتباً الإ

الثقاف������ة العربي������ة، وق������د قام عب������د اهلل بن 

أ�صهر ما  املقفع بالدور الري������ادي يف ترجمة ا

يف الرتاث الفار�صي م������ن اأعمال مثل »كليلة 

دب  دب الكبري وكتاب االأ ودمنة« وكت������اب »االأ
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املنري« وكت������ب اأخرى عن 

تاري������خ الفر�������س، وقد مت 

يف مرحل������ة متاأخ������رة عن 

تل������ك الفرتة ترجمة كتاب 

ال�صهامن������ة الت������ي نظمها 

ن�صق  عل������ى  الفردو�ص������ي 

وتذكر  هومريو�س،  اإلياذة 

املراج������ع ا�صتفادة العرب 

من الن�صو�������س الالتينية 

فقد  وهكذا  والقبطي������ة، 

ل�صانهم  اإىل  الع������رب  نقل 

معظم ما كان معروفاً من 

والطب  والفل�صفة  العل������م 

دبيات  واالأ والريا�صي������ات 

املتمدنة  االأمم  �صائر  عن 

يف ذلك العهد ومل يغادروا 

أل�ص������ن االأمم  ل�صان������اً من ا

املعروفة لذل������ك مل ينقلوا 

�صورين  عنه �صيئاً، فكاأنهم ورثوا اأهم علوم االآ

والبابلين والفر�س والهن������ود واليونان، وقد 

مزج������وا هذا كله وعجن������وه وا�صتخرجوا منه 

علومهم، اإ�صافة اإىل النقل والرتجمة اختالط 

الع������رب يف حياتهم اليومية به������ذا اخلليط 

جنا�������س مبختل������ف عاداتهم  م������ن االأمم واالأ

أ�صاليب معي�صتهم واأمناط  وتقاليدهم وتنوع ا

�صلوكه������م، وكان طبيعي������اً اأن تن�صهر كل تلك 

العنا�رش يف بوتقة احل�ص������ارة اجلديدة واأن 

ت�صب������ح اللغة العربية هي لغة العلم والثقافة 

واملعرف������ة، وبداأت عملي������ة التمثيل واله�صم 

واال�صتيعاب لكل تل������ك املوروثات احل�صارية 

أت������ي بنتائجها فظهرت فل�صف������ة عربية لها  تا

خ�صو�صيته������ا وتفرده������ا واإ�صافتها اخلا�صة 

ن�صاين و�ص������ار للعرب  لل������رتاث الفل�صف������ي االإ

مدار�صهم الفكرية اخلا�صة.

لق������د كان تفاع������ل العرب م������ع الثقافات 
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خ������رى من موقع الق������وة ولذلك فقد �رشى  االأ

تاأثريه������م كالن�صغ يف اأغ�ص������ان ال�صجرة التي 

أنبل واأرقى  ن�صانية اإحدى ا كانت ثماره������ا لالإ

أياديها البي�صاء لكل  أ�صدت ا احل�صارات التي ا

ر�������س، وعندما كان ظالم الع�صور  �صعوب االأ

الو�صط������ى يغمر بلدان ال�صمال كانت م�صاعل 

احل�ص������ارة العربية هي وحده������ا التي تر�صل 

نوره������ا واإ�صعاعه������ا اإىل احلد ال������ذي يجعل 

كاتباً فرن�صياً ينتم������ي اإىل احل�صارة الغربية 

أ�صاأم  أناتول فران�س« يقول: »اإن ا احلديثة هو »ا

ن�صانية هو اليوم الذي �صد  ي������وم يف تاريخ االإ

فيه �ص������ارل مارتل الفتح العربي يف فرن�صا«. 

وكان الب������د اأن متر �صنوات طويلة حتى ياأتي 

أبانيز« لكي  كاتب اإ�صباين اآخر مثل »بال�صكوا ا

ي�صف الفتح العربي يف اإ�صبانيا باأنه: »مل يكن 

يف الواق������ع فتحاً فر�س عل������ى النا�س برهبة 

ال�صالح ب������ل ح�صارة جديدة ب�صطت �صعاعها 

أبناء تلك  على جميع مرافق احلياة، ومل يتخل ا

احل�صارة زمناً عن حرية ال�صمري«. ويقول: 

»ومن������ت على هذا، م������ا بن الق������رن الثامن 

والق������رن اخلام�س ع�رش اأجم������ل احل�صارات 

واأغناه������ا يف القرون الو�صط������ى، ويف الزمن 

الذي كانت في������ه اأمم ال�صمال فري�صة للفتنة 

الدينية واملع������ارك الهمجية يعي�صون القبائل 

املتوح�ص������ة يف بالدهم املتخلف������ة، كان عدد 

أ�صباني������ا يزداد فيزدادون على ثالثن  �صكان ا

مليوناً تن�صجم بينهم جميع العنا�رش الب�رشية 

والعقائ������د الديني������ة، وخف������ق قل������ب احلياة 

االجتماعي������ة باأق������وى نب�صاته الت������ي عرفها 

تاريخ اجلماعات الب�رشية«.

وبداأت دورة جديدة عندما انتهت �صعوب 

وروب������ي اإىل عنا�رش القوة يف هذه  الغرب االأ

أ�ص�ص������ت اإحدى اأكر املمالك  احل�صارة التي ا

يف التاريخ، وجاء ملوكهم ي�صتجدون املعرفة، 

أر�ص������ل امللك فيليب الباف������اري اإىل اخلليفة  وا

ول ي�صاأله ال�صماح باإيفاد هيئة على  ه�صام االأ

ندل�س ودرا�صة نظمه������ا وثقافتها  اأح������وال االأ

حتى يتمكنوا م������ن اقتبا�س ما يفيد بالدهم، 

وحذا حذوه ملك اإنكلرتا جورج الثاين، ثم تلت 

هذه البعثات وفود اأخرى قدمت من فرن�صا 

ت معاهد  واإيطاليا والب������الد املنخف�صة مالأ

غرناطة واإ�صبيلي������ة واقتب�صت من احل�صارة 

داب والفنون،  ندل�صية كثرياً من العلوم واالآ االأ

أوروب������ة باإر�ص������ال ه������ذه البعثات  ومل تكت������ف ا

وروبية  العلمية ب������ل قامت بع�س ال������دول االأ

أوا�صط القرن التا�ص������ع وما يليه ت�صتاأجر  يف ا

�صات������ذة واخلراء العرب لتاأ�صي�س املدار�س  االأ

واملعامل واإحياء ال�صناع������ات العديدة ون�رش 

لواء العمران والتنظي������م يف بلدانهم. ويعتر 

فريدري������ك الثاين -الذي ن�ص������ب اإمراطوراً 

عام )1212م ( واأعاد تنظم مملكة �صقلية- 

اأول من مهد لع�رش النه�صة يف اأوروبة وكان 
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عج������اب بالفال�صف������ة العرب وكان  �صديد االإ

يجيد القراءة باللغ������ة العربية وقام يف العام 

1224م بتاأ�صي�������س جامع������ة »نابل« التي جعل 

دخال العل������وم العربية اإىل  منه������ا اأكادميية الإ

فكار ابن ر�صد اأكر  العامل الغربي، وقد كان الأ

أث������ري على هذا القي�رش ال������ذي �صاعد على  تا

نقلها وانت�صارها، كم������ا تذكر م�صادر غربية 

وقد عرفت مدار�س باري�س تعاليم ابن ر�صد 

وتاأثرت بالفل�صفة العربي������ة وطريقة البحث 

العلم������ي ومهدت بذل������ك الزده������ار الثقافة 

العربية.

وتذكر امل�ص������ادر التي تهتم ببداية حركة 

وروبي������ن باملوؤلفات  الرتجم������ة اأن اهتمام االأ

العربية يع������ود اإل القرن العا�������رش امليالدي، 

ألفه العرب من الطب والفل�صفة  فجمعوا ما ا

دب  والريا�صيات والطبيعيات والكيمياء واالأ

واللغة وغريه������ا، وازداد اهتمامهم باملوؤلفات 

أثناء احلروب  العربية اإثر احتكاكهم بامل�صلمن ا

الكثري  ال�صليبي������ة )1096-1219م( فاقتنوا 

منها ونقلوه������ا اإىل بالدهم، وقد تاأ�ص�صت يف 

طليطلة يف تلك الف������رتة كلية لرتجمة الكتب 

العربية اإىل الالتينية وقد كان لهذه املدر�صة 

وحلركة النقل الن�صط������ة نفوذها على عقول 

واأفكار جيل من املفكرين لعلم اأهمهم جميعاً 

هو »روجر بيكون« الذي يعتر موؤ�ص�س املنهج 

أوروب������ة، ويتحدث عن  العلم������ي احلديث يف ا

ن�صانية ( لبري يفولت قائاًل: )كتاب االإ

»لي�س لروجر بيكون وال ل�صيميه الذي جاء 

من بعده احل������ق يف اأن ين�صب اإليهما الف�صل 

يف ابت������كار املنهج التجريب������ي، فهو مل يكن اإال 

�صالمي يف  ر�صوالً من ر�ص������ل العلم واملنهج االإ

أوروب������ة، وهو مل ميل قط م������ن الت�رشيح باأن  ا

تعلم معا�رشيه للغة العربية وعلوم العرب هو 

الطريق الوحيد للمعرفة احلق«.

ويق������ول روجر بيك������ون عن نف�ص������ه: »اإن 

وروبي كان  وروبي والعلم االأ وجود الفك������ر االأ

م�صتحياًل لوال وجود املعرف������ة العربية، لقد 

دعيت اأوروبة فجاأة اإىل احلياة بعد اأن ظلت 

غارق������ة يف ظلم������ات اجلهل ط������وال خم�صة 

قرون، وهي مدين������ة بكل مقوماتها اإىل العامل 

�صالمي«. االإ

ومل يك������ن الكتاب وحده ال������ذي توىل نقل 

الثقافة العربية اإىل الغرب، فقد كانت اأوروبة 

أثر العرب يف  وكما يذكر العق������اد يف كتابه )ا

آثار الثقافة  وروبي������ة (: »تتلقى ا احل�صارة االأ

العربية يف ثالث جهات متالحقة يف القرون 

أولها جهة القوافل التجارية التي  الو�صطى، ا

آ�صيا واأوروبة ال�رشقية  كانت تغدو وتروح بن ا

وال�صمالي������ة عن طريق بح������ر اخلزر وطريق 

الق�صطنطينية، ورمبا كانت هذه هي الطريق 

�صالمية  خبار االإ التي و�صلت فيها اأطراف االأ

اإىل بالد ا�صكندناف، واجلهة الثانية هي جهة 
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املواطن التي احتلها ال�صليبيون وعا�صوا فيها 

�صالمية،  زمناً طوي������اًل يف �صائر البل������دان االإ

ندل�س و�صقلية  واجلهة الثالثة هي جه������ة االأ

وغريه������ا من الب������الد التي قام������ت فيها دول 

امل�صلمن وانت�رش فيه������ا املتكلمون بالعربية«. 

وحتى بعد اأن جاءت ع�ص������ور االنك�صار ظل 

ذلك املرياث الثق������ايف العربي ميار�س نفوذه 

دب والف������ن لدى  أث������ريه عل������ى الفك������ر واالأ وتا

تلك ال�صعوب، ونذكر مث������ال تاأثري »األف ليلة 

وليلة« التي مل تت������م ترجمتها الكاملة اإال عام 

1701 حيث ترجمه������ا اإىل الفرن�صية الكاتب 

الفرن�صي »كاالن������د« وترجمت عن الفرن�صية 

نكليزي������ة يف نف�س الوقت، ويعتر هذا  اإىل االإ

بداع������ي اخلالق ال������ذي هو نتاج  العم������ل االإ

العبقرية العربية يف الق�س واخليال كان له 

وروبي الذي  دب الق�ص�ص������ي االأ أث������ري يف االأ تا

آخ������ر، بل اإن تاأثريه  ال يوازي������ه كتاب ق�ص�س ا

أيامن������ا احلا�رشة كما هو وا�صح  ليمتد حتى ا

يف اأ�رشط������ة ال�صينم������ا وم�صل�ص������الت الر�صوم 

طفال العاملية،  ال�صاحرة وق�ص�س وجمالت االأ

و�ص������ارت �صخ�صيات األف ليلة مثل ال�صندباد 

وعالء الدي������ن وحكايات عل������ي بابا وحالق 

ن�صان تلك البالد،  بغداد جزءاً من الوجدان الإ

دباء وال�صعراء من  وق������د ا�صتمد الكثري من االأ

األف ليلة وليل������ة يف اأعمالهم، بل اإن بع�صهم 

أ�صا�س هذه الليايل اأعماله وا�صتمد  بنى على ا

داء،  منها الطبيعة والروح وتعلم الكثري من االأ

ولل�صاعر »تيني�صون« ق�صيدة بعنوان ذكريات 

األف ليلة وليلة، ويرى العقاد اأن بوكا�صيو يف 

حكاي������ات الديكامريون التي تعت������ر تاأ�صي�صاً 

آثار األف  أثر من ا وروبية ما هي اإال ا للق�صة االأ

ليلة وليلة، كما وكانت »حي بن يقظان« البن 

للرواي������ة الفل�صفية والنف�صية  طفيل تاأ�صي�صاً 

أر�صلت هي اأي�صاً  وىل، وق������د ا يف مراحلها االأ

موجة من اأدب اجلزيرة التي ال�صك اأن ق�صة 

»روبن�صون كروزو« اإنها هي اإحدى ثماره.

ونت�صاءل هنا مل������اذا مل يكن ما اأخذته عنا 

أوروب������ة ا�صتالب������اً ثقافياً؟.. لق������د نهلت من  ا

ينابي������ع الثقافة العربية فك������راً وفناً وعلوماً 

تطبيقية واأروت ظماأً امتد عدداً من القرون 

للمعرف������ة التي كانت يف ح������وزة العرب دون 

اأن يك������ون ذلك م������ن موقع الق������وة الذي كان 

خرين،  للعرب عندم������ا اقتب�صوا ح�صارات االآ

أوروب������ة تبعية  فلم������اذا اإذا مل يك������ن موق������ف ا

ثقافية؟.. الدار�صون لتل������ك احلقبة يوردون 

�صوات كانت ترتفع تبدي احتجاجها  اأمثلة الأ

ال�صديد من هذا االقتبا�������س وتنذر باخلطر 

الذي يته������دد احلياة الثقافي������ة لديهم، مثل 

أ�صفه  �صباين ال������ذي اأبدى ا ألف������ارو« االإ آراء »ا ا

داب العربية قائاًل: »اإن  آه من ول������وع باالآ ملا را

دب  أرباب الفطنة والتذوق �صحرهم رنن االأ ا

العربي فاحتق������روا الالتينية وجعلوا يكتبون 



خرى مم الأ جدلية التوا�شل والتالقح الثقايف بني العرب والأ

2�� العــــــدد 546 اآذار    2009

لغ������ة قاهريهم دون غريه������م«. ومعا�رش اآخر 

أ�صف������اه، اإن اجليل  لنف�������س الكاتب يقول »وا ا

ذكياء ال يح�صنون  وروبين االأ النا�صئ م������ن االأ

دب العربي واللغة العربية،  أدباً ولغة غري االأ ا

اإنهم ليلتهمون كتب الع������رب ويجمعون منها 

ثمان ويرتمنون يف  املكتبات الكبرية باأغلى االأ

كل م������كان بالثناء على الذخائر العربية، ويف 

وروبية فياأنفون من  حن ي�صمعون بالكتب االأ

�صغاء اإليها حمتجن باأنها �صيء ال ي�صتحق  االإ

منهم موؤنة االلتفات«.

�صوات املنذرة واملحذرة من  ولعل هذه االأ

خط������ر الثقافة العربية ل������و وجدت يف ذلك 

آذاناً �صاغي������ة ل�صاعت على الغرب  الوق������ت ا

فر�صتهم التاريخية يف حتقيق ع�رش النه�صة. 

نهم  اإن اقتبا�صهم من العرب )تبعية ثقافية الأ

مل يكتفوا بالنقل، واإمن������ا اجتهدوا يف تطوير 

آراء بع�س الباحثن  ما نقلوه، اإنهم -وبح�صب ا

الغرب- مل يقنعوا بعد مرحلة التعرف باإدراك 

العل������وم املنقولة يف الكتب، ب������ل اأقدموا على 

انتقادها وتنقيحها وتو�صيعها والزيادة عليها، 

أثمر  أ تط������ور العلوم بالغرب. لقد ا وبذلك بدا

هذا االت�ص������ال الغربي باحل�ص������ارة العربية 

نتائجه �رشيعاً وحتق������ق للغربين الهدف من 

أ  أرادوه لثقافتهم، ومن بعد بدا التلقيح الذي ا

الغ������رب يوقد م�صابيح������ه ويخرج من كهوف 

الق������رون الو�صط������ى التي كان������ت عهد ظالم 

بالن�صبة اإليهم، وبداأت م�صاعل العرب تنطفئ 

خر وبدالً من اأن يحقق العرب  واحداً وراء االآ

اإ�صافة اإىل اإجنازاتهم العلمية والفكرية بدوؤوا 

يفقدون �صيطرتهم، وبداأت مرحلة االنح�صار 

أ الركود الثق������ايف يعم العامل  احل�ص������اري وبدا

العرب������ي، وبدالً من االن�صغال بتطوير الفنون 

أف������واج الغزاة  والعل������وم ان�صغل النا�������س برد ا

واملعتدي������ن ومع �صق������وط اخلالفة يف بغداد، 

أ يطراأ على احلكم العربي  والتمزق الذي بدا

ندل�س ومع جميء الغزوات التتارية  يف بالد االأ

بداأت تدريجياً موج������ة التقهقر احل�صاري، 

أثناء ذلك  وبرغم العالمات التي كانت ت�صيء ا

أ�صباب انهيار  اأو خروج عامل قادر على ك�صف ا

االأمم و�صقوطها مثل ابن خلدون، برغم ذلك 

فقد اأخ������ذ التاريخ م�صاراً خمتلف������اً بالن�صبة 

للعرب مل يكن يف �صالح ح�صارتهم ووجودهم 

كاأم������ة واحدة، ومع نهاي������ة احلكم العربي يف 

اإ�صباني������ا 1492م وب�صط الهيمن������ة العثمانية 

انتهت الدولة التي اأقامها العرب، فقد اأعلن 

ال�صلطان �صليم نف�ص������ه خليفة على امل�صلمن 

وقام العرب بت�صليمه مفاتيح الكعبة.

ومن جديد بداأت حركة االت�صال املبا�رش 

أراد  وروبي عندما ا بالفكر العربي والغرب االأ

حممد علي بناء دولة ع�رشية يف م�رش، وكان 

أر�صله������ا لتلقي العلوم  �صمن البعث������ات التي ا

من الغرب ال�صيخ رفاع������ة الطهطاوي الذي 
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�صاف������ر اإىل باري�س عام 1836 ليلتقي بالفكر 

أ�صهم يف الث������ورة الفرن�صية مثل العقد  الذي ا

أ موؤلفات  االجتماعي جلان جاك رو�صو، وقرا

دب������اء فرن�صين  فولت������ري ورا�صن وترج������م الأ

وتعرف اإىل نظري������ات الرتبية والعلوم هناك 

وعاد لتك������ون دعوت������ه الرائ������دة اإىل التعليم 

واإحلاحه على اإلزاميته يف املرحلة االبتدائية 

برغم م������ا يف نظريته من تاأثري �صلبي ببع�س 

وروب������ي الرجوازي، مثل  جوانب املجتمع االأ

أيه على اأ�صحاب الرثوة  اقت�صار التعليم يف را

والي�رش، وكان الع�������رش اجلديد قد دخل اإىل 

املنطق������ة العربية بتحوالت������ه ال�صناعية التي 

كانت املطبعة اإحدى اأهم اإجنازاته، ف�صدرت 

يف ذلك الع�رش بع�س ال�صحف مثل الوقائع 

امل�رشي������ة ع������ام 1828 ويف �صوري������ة �صدرت 

خبار ويف تون�س الرائد ويف لبنان  حديقة االأ

جري������دة لبنان ويف ليبيا طرابل�س الغرب ويف 

اجلزائر املب�رش.

ع������الم واملفكرون العرب  وق������د انق�صم االأ

ول كان منبهراً  يف تلك الفرتة اإىل تيارين، االأ

وروبي ودع������ا اإىل �رشورة  بثقاف������ة الغرب االأ

أنهم بحاج������ة اإىل املعارف  االحت������كاك بها، وا

والعل������وم التي جاءت من ذل������ك الغرب، وقد 

أن�ص������اأ بع�صهم عالقات م������ع بع�س املفكرين  ا

الغربين املنا�رشين لق�صاياهم وتعرفوا على 

تيارات اإن�صانية يف الثقافة الغربية ذاتها، واأما 

ألوان الثقافة  خر كان يرف�������س كل ا التيار االآ

وروبية ويطالب بالتقوقع واالنكفاء ويقوم  االأ

أتباعه باملا�صي  عل������ى تقدي�س الرتاث ويزهو ا

ويريدون نقله اإىل احلا�رش، واإذا كان املوقف 

خر  ول ا�صتالب������اً وتبعي������ة ف������اإن املوقف االآ االأ

الذي حتركه عقدة اخل������وف برغم ما يبدو 

يف ظاهره من حر�������س على االنتماء للرتاث 

أنه ينطوي على ا�صتهانة  الثقايف العربي، اإال ا

باإمكانيات الثقافات العربية وما حتتويه من 

قوة قادرة عل������ى ا�صتيعاب العنا�رش اجلديدة 

ومتثلها وه�صمها دون اأن ت�صاب باالختناق.

ولكن كال التياري������ن كان رد فعل طبيعي 

لظروف الهيمنة واال�صت������الب والعدوان، ومل 

مة يف مناخ نف�صي ي�صمح باأن ت�صارك  تكن االأ

آراءها واأفكارها،  تلك الطالئع من املفكرين ا

ذى  فقد كانت جموع النا�س م�صغولة بدفع االأ

عن نف�صها وحمل ال�صالح ملقارعة اال�صتعمار، 

ونتيجة لت�صعيد مع������ارك الن�صال والتحرير 

�صد قوى اال�صتعم������ار يف الوطن العربي وما 

قدمته ال�صعوب م������ن ت�صحيات بداأت موجة 

أ امل�صتعمر  اال�صتعمار تنح�رش تدريجي������اً وبدا

يعل������ن تراجعه عن ه������ذه البل������دان ويعرتف 

بهزميت������ه وين�صحب ب�صكل������ه الع�صكري، واإن 

حاول اأن يبقي بنفوذه ال�صيا�صي وهيمنته على 

مقدرات تلك البالد االقت�صادية والثقافية، 

وبرغم املحاوالت امل�صتم������رة لعودته متنكراً 
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آفاق������اً رحبة للمعركة  وباأقنع������ة جديدة فاإن ا

الثقافية ق������د فتحت فر�صاً للح������وار ن�صاأت 

أ�ص�������س جديدة وب�������رشوط جديدة لهذا  على ا

أ عل������ى العالقة بيننا وبن  التبادل الذي طرا

دول اال�صتعمار القدمي.

والبد م������ن االنتباه هن������ا اإىل اأن الثقافة 

العربي������ة ورغم الظروف الت������ي مرت بالعامل 

العربي فق������د حققت لنف�صها انت�صاراً كبرياً، 

ويف حن يقدم لنا التاريخ الكثري من ال�صواهد 

عن اأمم خرج������ت من كابو�س اال�صتعمار بعد 

اأن فق������دت �صخ�صيتها املتمي������زة ون�صيت اإىل 

ب������د لغاتها، فاإن اللغ������ة العربية ظلت هي  االأ

مة العربي������ة حتتفظ بقرائها  أبناء االأ ل�ص������ان ا

وزخمه������ا وقدرته������ا على احلرك������ة والتجدد 

ومواكب������ة للع�������رش، وعندما تط������رح ق�صية 

التوا�ص������ل الثقايف اليوم ب������ال �صك تطرح يف 

مناخ يختلف عن مناخ م������ا قبل خم�صينيات 

القرن املا�صي، اإنه������ا تطرح وحركة الن�صال 

العرب������ي قد ك�صبت مواق������ع جديدة وحققت 

انت�صارات كب������رية، وطوق اجلهالة الذي كان 

مة العربية قد تك�رش  أبن������اء االأ م�رشوباً على ا

بعد اأن ات�صعت فر�س التعليم وارتفع امل�صتوى 

ن�ص������ان املنطقة. اإن الواقع العربي  املعي�صي الإ

قليم������ي وتبعية  وبرغ������م �صلبي������ات التمزق االإ

بع�س البلدان العربي������ة لقوى الهيمنة ورغم 

اأن اال�صتعم������ار اليزال يحتف������ظ بقاعدته يف 

قلب الوط������ن العربي )اإ�رشائي������ل(، فاإن هذا 

الواقع حق������ق تقدماً كبرياً يف العقود الثالثة 

خرية مما نتج عنه خلق مناخ جديد مل�صاألة  االأ

االت�صال الثقايف، واإن الثقافة العربية وهي 

تذهب اإىل هذا االت�صال اإمنا تذهب حمملة 

أنها موؤهلة لكي توؤديها ولتاأكيد  بر�صالة ترى ا

أ�صا�������س وجودها، وهي  مب������ادئ ثابتة ه������ي ا

عندم������ا تن�صئ هذا احل������وار اإمنا تعمل ذلك 

بهدى من قيم ثابت������ة يف مرياثها احل�صاري 

فكار وثقافات  ن�صان الذي كان حم�صلة الأ واالإ

أتون هذه  واأجنا�������س عدي������دة ان�صه������رت يف ا

الثقافة اإبان توهجها واإ�صعاعها دون تع�صب 

أو اأحقاد، اإمنا بروح  اأو عن�رشية، بال �صغائن ا

العدل واملحبة وامل�صاواة والعمل امل�صرتك بن 

النا�س.

¥µ
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تهجري  ق��اع��دة  على  فل�صطن  ال�صتعمار  ال�صهيوين  امل�����رشوع  ق��ام  لقد 

دولة  ت�صعن  يتم جتميعهم من نحو  الذين  العامل  يهود  اأكر عدد ممكن من 

اإىل فل�صطن، ومت ا�صتخدام عدة ركائز رئي�صة لتنفيذ امل�رشوع. من  خمتلفة 

هذه الركائز اإقناع اليهود الذين ينتمون اإىل ع�رشات القوميات واملجتمعات 

واحداً،  باأنهم ي�صّكلون �صعباً  والثقافات واجلذور املختلفة يف �صتى القارات 

من الفال�صا يف اإثيوبيا اإىل اخلزر يف القوقاز وحو�س قزوين، ومن التاميل يف 

التاأ�صيل الثقايف لالغت�صاب 

ال�صهيوين للقد�س و�صائر فل�صطني

باحث وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
د. خري الدين عبد الرحمن
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جنوب الهند اإىل ال�صالف والفايكنغ يف �صمال 

اأوروبة، ومن اليهود اليمنين يف جنوب �صبه 

اأفريقيا  �صمال  يهود  اإيل  العربية  اجل��زي��رة 

هاربن  اإ�صبانيا  م��ن  معظمهم  ن��زح  ال��ذي��ن 

�صقوط  عقب  امل�صيحي  التع�صب  قمع  م��ن 

الرغم  ندل�س، على  االأ �صالمية يف  االإ الدولة 

ألوانهم وانتماءاتهم احل�صارية  من اختالف ا

ولغاتهم وثقافاتهم. كان الزعم الذي حموره 

مقولة ت�صكيل يهود العامل �صعباً واحداً يناق�س 

�ص�س واملفاهيم التي قامت على  فكار واالأ االأ

أ�صا�صها الدولة القومية واالنتماءات الوطنية  ا

أوروب��ة، ثم انتقلت منها اإىل �صائر اأنحاء  يف ا

مع  ال�صهيوين  امل�����رشوع  ت��واف��ق  لكن  ال��ع��امل. 

وروب���ي���ة  االأ اال���ص��ت��ع��م��اري��ة  احل��رك��ة  م�صالح 

فيما  وام���ت���داده���ا  ق��وت��ه��ا  اأوج  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي 

الدول  ل�صدنة  �صهل  آن��ذاك قد  ا البحار  وراء 

الفل�صفية  منطلقاتهم  جت��اوز  اال�صتعمارية 

والنظرية يف هذا ال�صدد. ويف املقابل عمل 

البنية  تدمري  على  ال�صهيوين  الغزو  م�رشوع 

لل�صعب  واالقت�صادية  واملجتمعية  الثقافية 

هل القد�س وما حولها ب�صكل  الفل�صطيني، والأ

وت�رشيدهم  منهم  عدد  اأكر  القتالع  خا�س، 

يف املنايف من ناحية، وافتعال وتغذية حالة 

ن��ك��و���س ر���ص��م��ي ع��رب��ي ح��ت��ى ع��ن االل��ت��زام 

أر���ص��اً  ا فل�صطن،  جت��اه  والعاطفي  اللفظي 

تاأكيد  ط��ول  بعد  وم�صرياً،  وق�صية  و�صعباً 

منذ نحو قرن باأنها ق�صية العرب املركزية، 

أنا�صيد  وا مكررة  وعهود  مغلظة  اأمي��ان  وبعد 

وخطابات وقرارات ال حت�صى منذ اغت�صاب 

أربعة اأخما�س اأر�صها �صنة 1948باأن حتريرها  ا

هدف ال يعلو عليه اأي هدف اآخر، من ناحية 

ثانية!

ركيزة رئي�صة اأخرى ا�صتند اإليها امل�رشوع 

اإق��ن��اع  ه��ي  فل�صطن  ال�صتعمار  ال�صهيوين 

التجمعات اليهودية املختلفة يف �صتى الدول 

بارتباطهم بفل�صطن. وقد ا�صتخدم امل�رشوع 

ال�صهيوين لهذا الغر�س و�صائل خمتلفة مثل 

وخرافات  دينية  لن�صو�س  مفتعلة  تف�صريات 

أ���ص��اط��ري  ت��ل��م��ودي��ة وحت��وي��ر وت��زي��ي��ف ع���دة ا

توراتية ال�صتثارة حما�س يهود العامل الب�صطاء 

قولبة  فل�صطن، ومتت  اإىل  للهجرة  ودفعهم 

موثق،  تاريخ  وكاأنها  تقدميها  جرى  اأكاذيب 

كما جرى ن�رش فرية اأن فل�صطن اأر���س بال 

أر����س،  ا ب��ال  ال���ذي  ال�صعب  ي�صتحقها  �صعب 

اإلغاء لوجود مليون  مبا يف هذه الكذبة من 

آنذاك،عا�صوا على اأر�س فل�صطن  فل�صطيني ا

ال��ع�����ص��ور. ا�صتخدم  أق����دم  ا وع��م��روه��ا م��ن��ذ 

ال�صهيوين  اال�صتعماري  اال�صتيطان  م�رشوع 

يف فل�صطن الغواية املادية اأي�صا واإثارة طمع 

اليهود بحياة رغيدة اآمنة �صهلة يف فل�صطن، 
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ال�صغط  ا���ص��ت��خ��دام��ه  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً 

وت�����ص��ي��ي��ق اخل��ن��اق ع��ل��ى جت��م��ع��ات ي��ه��ودي��ة 

من  ب��اأن خال�صها  قناعها  الإ دول عديدة  يف 

ك��ام��ن يف  لها  خ����رى  االأ املجتمعات  ام��ت��ه��ان 

هجرتها اإىل فل�صطن. وقد مّت افتعال اإثارة 

اليهودية برتتيب عمليات  املعازل  الذعر يف 

اإرهابية �صدها، مثلما حدث يف تفجري كني�س 

أر�صلتهم  ا ب��اأي��دي ع��م��الء  ب��غ��داد  ي��ه��ودي يف 

ال  لكي  فل�صطن،  يف  ال�صهيونية  ال��ق��ي��ادة 

اآخر  التجمعات خيار  تلك  يهود  أم��ام  ا يبقى 

غري الهجرة اإىل فل�صطن وااللتحاق بامل�رشوع 

ال�صهيوين اال�صتعماري فيها. كما ثبت تواطوؤ 

ال�صلطات  أ�صد  ا مع  ال�صهيوين  امل�رشوع  قادة 

ل��ت�����ص��ي��ي��ق اخل���ن���اق عليهم  ل��ل��ي��ه��ود  ع�����داء 

خ���رون  االآ ليفر  منهم  اآالف  وقتل  واعتقال 

اإىل فل�صطن، فقد افت�صح العديد من وقائع 

ووثائق التن�صيق ال�رشي بن قيادات �صهيونية 

أملانيا، وهذا ما اأكدته  وال�صلطات النازية يف ا

ال�صهاينة،  امل�صوؤولن  م��ن  ع��دد  اع��رتاف��ات 

حيث اأن »الهجرة واال�صتيطان هما، كما هو 

واملمار�صة  الفكر  رئي�صان يف  ركنان  معروف 

قائمة  ت��ق��وم  وب��دون��ه��م��ا ال  ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ن، 

.
)1(

للم�رشوع ال�صهيوين« 

أوروب���ة –  ك��ان تزايد اأع��داد يهود ���رشق ا

وخا�صة بولندا ورو�صيا – يف اأعقاب اعتناق 

�صعبه  أم��ره  وا اليهودية  الديانة  اخل��زر  ملك 

الديانة  بالدخول اجلماعي يف هذه  الوثني 

متوالدة  ه��ام��ة  ع��دة حت���والت  اإىل  اأدى  ق��د 

وروبي. كانت قبائل اخلزر  على ال�صعيد االأ

مد مع الرو�س قبل  يف عداء مرير طويل االأ

�صباب  حتول اخلزر من الوثنية اإىل اليهودية الأ

وظروف ال تزال غام�صة. رمبا ال اأحد يعلم 

الطبقة  أق��دم��ت  ا »مل���اذا  اليهود  بع�س  �صوى 

احلاكمة للطائفة اليهودية على ال�صماح لهذا 

الوثنية  اخل��زري��ة  القبائل  م��ن  الهائل  الكم 

ثالثة  منذ  التلمودية  اليهودية  يف  بالدخول 

التاريخ  يف  فريدة  حادثة  وهذه  قرناً،  ع�رش 

فعال«، كما كتب الكاتب الريطاين دوغال�س 

.
)2(

ريد قبل نحو خم�صن �صنة 

دخال اجلماعي لقبائل  هل جاء هذا االإ

رد  التلمودية  اليهودية  يف  متوح�صة  وثنية 

تلك  ال�صتخدام  �صهيون  حكماء  ق��رره  فعل 

مواجهة  املرا�س يف  �صعبة  املحاربة  القبائل 

امتد  التي  �صالمية  االإ العربية  الدولة  ات�صاع 

�صلطانها اإىل تخوم ال�صن �رشقاً، و�صواحي 

مواجهة  اإىل  اإ�صافة  آن��ذاك،  ا �صماالً  مو�صكو 

ال�رش�صة  اخلزر  بجحافل  الرو�صية،  الكني�صة 

ف�صاد؟  التي تتقن التخريب واالإ

تقود  اخلفية  التلمودية  احلكومة  كانت 

قبائل اخلزر منذ �صقوط دولة اخلزر حوايل 
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العام 1000 م، بحيث �صار 

�رشاع  الرو�س  مع  �رشاعها 

�رشيعة تلمودية �صد �رشيعة 

معظم  نزح  وقد  م�صيحية. 

اإىل رو���ص��ي��ا  ت��ب��اع��اً  اخل����زر 

البي�صاء  ورو�صيا  واأوكرانيا 

أ  بدا ثم  وبولندا،  وليتوانيا 

تدفقهم مهاجرين اإىل غرب 

ت�صاعف  ب��ع��دم��ا  أوروب������ة،  ا

أ���ص��ع��اف  ا خم�صة  ع��دده��م 

الثامن  ال��ق��رن  نهاية  منذ 

ع�����رش ح��ت��ى ب���داي���ة ال��ق��رن 

الفائ�س  ف��ب��ات  الع�رشين، 

ال��ب�����رشي ال���ي���ه���ودي ال���ذي 

االن��دم��اج  معظمه  يرف�س 

يلجاأ  ال��ت��ي  املجتمعات  يف 

أ�صا�صية توؤرق املجتمعات  للعي�س بينها ق�صية ا

وروبية التي راحت دولها ت�صعى اإىل حتويل  االأ

م�صار هجرة اليهود اإىل خارج اأوروبة. هكذا 

رجنتن  ظهرت م�صاريع لتوطن اليهود يف االأ

وموزمبيق واأوغندا و�صيالن. يف هذه الظروف 

ول يف مدينة  مت عقد املوؤمتر ال�صهيوين االأ

برناجما  أق��ر  وا  ،1897 �صنة  ال�صوي�رشية  بال 

وقد  بال،  برنامج  �صمي  فل�صطن  ال�صتعمار 

اأن »غاية ال�صهيونية هي خلق  قرر بو�صوح 

وطن لل�صعب اليهودي« وحدد و�صائل حتقيق 

هذه الغاية:

1- العمل على ا�صتعمار فل�صطن بو�صاطة 

العمال الزراعين وال�صناعين اليهود..

وربطها  العاملية  اليهودية  تنظيم   -  2

بو�صاطة منظمات حملية ودولية..

3- ت��ق��وي��ة ال�����ص��ع��ور وال���وع���ي ال��ق��وم��ي 

اليهودي وتغذيته..

4– اتخاذ اخلطوات التمهيدية للح�صول 

لتحقيق  ال�رشورية  احلكومية  املوافقة  على 

.
)3(

غاية ال�صهيونية..
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برئا�صة  الريطانية  احلكومة  اأ�صدرت   

 Alien Act الغرباء  قانون  بلفور  ال��ل��ورد 

اإىل  املهاجرين  دخ���ول  ملنع  ال���ع���ام1905  يف 

اأن امل��ه��اج��ري��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا، وك����ان وا���ص��ح��اً 

امل��ق�����ص��ودي��ن ه��م ال��ي��ه��ود. وع��ن��دم��ا ارت���اأت 

اأن  الريطانية  اال�صرتاتيجيات  ر�صم  مواقع 

قناة ال�صوي�س، التي مّت افتتاحها قبل �صنوات 

أوروب��ة  ا يف  اقت�صادية  ث��ورة  فاأحدثت  قليلة 

وتكاليف  ط��رق  الهائل  اخت�صارها  نتيجة 

ع�صكرية  حماية  اإىل  البحري، حتتاج  النقل 

قوية دائمة يف جوارها، وهي حاجة عززها 

بدء اكت�صاف ثروات نفطية هائلة يف العراق 

التوافق على  العربية، مت  واإي��ران واجلزيرة 

من  القادم  اليهودي  الب�رشي  الدفق  حتويل 

وظيفة  ليمار�س  فل�صطن  اإىل  أوروب���ة  ا ���رشق 

ع�صكرية ا�صرتاتيجية حمورها حماية امل�صالح 

قال  والنفط.  ال�صوي�س  قناة  يف  وروب��ي��ة  االأ

جورج كليمن�صو، رئي�س احلكومة الفرن�صية، 

يف تلك الفرتة اإن قطرة من النفط اأثمن من 

نه ع�صب ال�صناعة واحل�صارة  قطرة دم، الأ

وروبية. تبدو املفارقة �صارخة هنا، اإذ اإن  االأ

قانون  اأ�صدرت حكومته  الذي  نف�صه،  بلفور 

بريطانيا،  اإىل  اليهود  تدفق  لوقف  الغرباء 

وزي��ر  وه���و   -  1917  /11/2 ي���وم  أ����ص���در  ا

ا�صتهر  -ت�رشيحاً  آن��ذاك  ا بريطانيا  خارجية 

با�صمه تعهد فيه نيابة عن بريطانيا بتمكن 

ال��ي��ه��ود م���ن اإق���ام���ة »وط����ن ق��وم��ي ل��ه��م يف 

فل�صطن«، بعد �صنة من توقيع مارك �صايك�س 

وجورج بيكو، نيابة عن احلكومتن الريطانية 

اجلزء  بتمزيق  ق�صت  اتفاقية  والفرن�صية، 

مراطورية العثمانية -وخا�صة  العربي من االإ

تتقا�صمها  مفتعلة  دوي����الت  اإىل  م�����رشق��ه- 

بريطانيا وفرن�صا.

للم�رشوع  اأخ����رى  رئي�صة  رك��ي��زة  ه��ن��اك 

يهود  وح��دة  افتعال  م��ن  تنبثق  ال�صهيوين، 

العامل �صعبا، وتهجريهم اإىل فل�صطن بالغواية 

يف  امل��ه��اج��ري��ن  ا�صتيعاب  ه��ي  رغ�����ام،  االإ أو  ا

يف  بناوؤها  يتم  ���رشف  يهودية  م�صتوطنات 

مواقع ا�صرتاتيجية مدرو�صة بعناية، ويراعى 

أ���ص��ب��ه  ا ت��ك��ون  اأن  وب��ن��ائ��ه��ا  ت�صميمها  ل���دى 

باحل�صون التي ي�صهل الدفاع عنها ع�صكرياً، 

وي�صهل االنطالق منها ملهاجمة مناطق جماورة 

غوريون،  بن  دافيد  كرر  عليها.  وال�صيطرة 

ال�صهيوين  االغت�صاب   م�رشوع  ق��ادة  أب��رز  ا

ي��ه��ودي��ة،  اإىل دول�����ة  ف��ل�����ص��ط��ن وحت��وي��ل��ه��ا 

ليلة  ال��دول��ة  تلك  قيام  بنف�صه   اأعلن  ال��ذي 

1945/5/15 وكان اأول رئي�س حلكومتها، اأن 

من  االأ ال�صهيوين هي  امل�رشوع  عوامل جناح 

والهجرة واال�صتقالل االقت�صادي. وقد جاء 

يف مذكرة كتبها بن غوريون يف العام 1915 
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عندما  أر���ص��ن��ا  ا �صتكون  ر�����س  االأ »اإن  ق��ول��ه 

ي�صبح عمالها وحماربوها من �صفوفنا.. اإن 

العمل هو  بو�صاطة  ر�س  الغزو احلقيقي لالأ

)4(
الواجب ال�صامي«.

 ول��ئ��ن ���ص��دد ب��ن غ���وري���ون ع��ل��ى ت���زاوج 

املحراث والبندقية اإبرازاً لع�صكرة اال�صتيطان 

ال�صهيوين يف فل�صطن، اإذ ا�صتهر بقول كرره 

ك��ث��رياً: »ت��ق��ف ح���دود اإ���رشائ��ي��ل حيث ت�صل 

اأقدام جنودها وحماريث م�صتوطنيها«. على 

تلميذته  م��ائ��ري،  غ��ول��دا  قالت  النحو  نف�س 

�رشائيلية: وخليفته يف رئا�صة احلكومة االإ

»تقف  حدودنا حيث يعي�س اليهود ولي�صت 

.
)5(

حيث توجد خطوط على اخلارطة«

 لعب تطبيق ال�صيا�صة اال�صتيطانية دوراً 

هاماً يف ا�صتجالب مزيد من املهاجرين اليهود، 

ويف زيادة تكري�س ال�صيطرة ال�صهيونية على 

اال�صرتاتيجية  باملفا�صل  وحتكمها  فل�صطن 

الدميوغرايف.  والتوزع  االقت�صادية  واحلياة 

مناطق  يف  ال�صهيوين  اال�صتيطان  أ  بدا ولئن 

فل�صطن،  من  ال�صمايل  اجل��زء  اأي  اجلليل، 

والتنوع  اخل�صبة  ال��زراع��ي��ة  ر����س  االأ حيث 

دافئ  غ��ور  بن  �صيقة  م�صاحة  يف  املناخي 

ردن وروافده وم�صاره عر  عند منابع نهر االأ

بحرية طريا اإىل البحر امليت �رشقاً، و�صهول 

و�صاحل  ال�صمال،  يف  �صاهقة  جبال  حتدها 

بي�س املتو�صط حيث على امتداده  البحر االأ

موانئ عريقة هامة غرباً: عكا وحيفا ويافا، 

و�صوالً اإىل املجدل وغزة يف جنوب ال�صاحل 

مثلث  يف  اال�صتيطان  تركز  ثم  الفل�صطيني. 

�صخماً  �صناعياً  جتمعاً  ���ص��ّم  ا�صرتاتيجي 

ه��ام��اً  ال�����ص��ن��اع��ات احل��رب��ي��ة ج����زءاً  ت�صكل 

القد�س،  وتخوم  ويافا  حيفا  بن  فيما  منه، 

بئر  يف  متفرقة  ا�صتيطانية  ب��وؤر  قامت  ث��م 

اأقيم  حيث  النقب،  مناطق  وبع�س  ال�صبع 

الرتكيز  لكن  النووي.  دميونا  مفاعل  الحقاً 

خرية التي  كر يف ال�صنوات االأ اال�صتيطاين االأ

العام 1948على  اإ�رشائيل يف  اإقامة  �صبقت  

أربعة اأخما�س اأر�س فل�صطن قد اجته نحو  ا

القد�س، ا�صتثماراً جلاذبيتها الدينية.

 كانت �صلطات االنتداب الريطاين على 

التي  الثالثة  العقود  امتداد  على  فل�صطن 

اإ�رشائيل حتمي هجرة  اإقامة  اإعالن  �صبقت 

م�صتوطنات  يف  ا�صتيعابهم  وت�صهل  اليهود 

وق���د متيز  ي��ه��ودي��ة.  م�����زارع ج��م��اع��ي��ة  أو  ا

املهاجرين  م��ع  ي��ج��اب��ي  واالإ الناعم  تعاملها 

تعاملها  ع��ن  أوروب����ة  ا م��ن  ال��ق��ادم��ن  اليهود 

�صلين،  العدواين والقمعي مع اأهل البالد االأ

الفل�صطينين العرب. كما مّت ترتيب ا�صتالم 

منية  واالأ داري��ة  االإ املنا�صب  بريطانين  يهود 

االن��ت��داب  اإدارة  يف  احل�صا�صة  والق�صائية 
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تعين  م��ن  ب���دءاً  فل�صطن،  على  الريطاين 

هربرت �صموئيل اأول مندوب �صام بريطاين 

حكم فل�صطن با�صم التاج الريطاين وبتفوي�س 

من  اليهود  ه���وؤالء  ق��دم  االأمم.  ع�صبة  م��ن 

و�صفتهم  نفوذهم  بفعل  ال�صلطة  اأ�صحاب 

وال��دع��م  احل��م��اي��ة  م��ن  م��زي��داً  ال�صخ�صية 

ال��ذي��ن  للم�صتوطنن  وال��ت��دري��ب  وال�����ص��الح 

مما  ���رشي��ة،  منظمات  يف  ينتظمون  راح���وا 

كان ي�صعب على �صلطات االنتداب املجاهرة 

ب��ت��ق��دمي��ه ل��ال���ص��ت��ي��ط��ان ال���ي���ه���ودي امل�����ص��ل��ح 

ج��راءات  االإ كل  ركزت  لقد  ور�صمياً«.  جهراً 

الر�صمي خالل  للتوجه  املج�صدة  الريطانية 

فرتة االنتداب على دعم امل�رشوع اال�صتيطاين 

ت�صهيل  ���ص��ع��د:  ث���الث���ة  ع��ل��ى  ال�����ص��ه��ي��وين 

الهجرة اليهودية، والت�صييق على الفالحن 

ال��ك��رى  االم��ت��ي��ازات  وم��ن��ح  الفل�صطينين، 

.
)6(

لليهود ال�صهاينة

اإزاء  وذه��ول��ه��م  ال��ع��رب  �صدمة  ظ��ل  يف 

التي  ال�صكلية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ي��و���س  ه��زمي��ة 

دخلت فل�صطن يوم 1948/5/15 ملنع تكري�س 

دول��ة  ب��اإق��ام��ة  ل��ه��ا  ال�صهيوين  االغ��ت�����ص��اب 

يهودية على اأر�صها، يف مقابل فرحة عارمة 

و�صاط ال�صهيونية يف العامل، عملت  عمت االأ

الهجرة  تكثيف  على  ال�صهيونية  احل��رك��ة 

مت  التي  فل�صطن  يف  لال�صتيطان  اليهودية 

آن���ذاك.  ا امل��ن��ايف  اإىل  �صعبها  غالبية  تهجري 

لكن اال�صتجابة اليهودية كانت �صعيفة لنداء 

الهجرة، على الرغم من االنت�صار ال�صهيوين 

امل��ج��اورة،  العربية  ال���دول  على  الع�صكري 

آنذاك يف �صفوف  وتركزت الهجرة اليهودية ا

على  تدفقوا  ال��ذي��ن  العربية  البلدان  يهود 

القيادة  ا�صتجابة لدعوات  املحتلة،  فل�صطن 

من  وللنجاة  ناحية،  من  امللحة  ال�صهيونية 

الغا�صبة من ناحية  العربية  ال�صعوب  انتقام 

اليهودية يف  التجمعات  غالبية  أم��ا  ا اأخ��رى. 

مريكية  اأوروبة الغربية والواليات املتحدة االأ

ف��ق��د اك��ت��ف��ت ب��ت��ق��دمي ال���ت���رع���ات امل��ال��ي��ة 

ال�صيا�صي  والدعم  اال�صتخبارية  واخلدمات 

ل��ل��دول��ة ال��ي��ه��ودي��ة ال��ول��ي��دة، دون امل��ج��ازف��ة 

ب��ال��ه��ج��رة، ت��خ��وف��اً م��ن ا���ص��ت��ئ��ن��اف احل��رب 

وانت�صار العرب فيها.

م����ع ال���ه���زمي���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���الح���ق���ة يف 

ال�صهيوين  اال�صتيطان  دخ��ل   ،1967/6/5

يف القد�س وما حولها مرحلة حا�صمة، حيث 

احلرب  تلك  �رشائيلية يف  االإ القوات  احتلت 

القد�س  من  ال�رشقي  اجل��زء  بالغة  ب�صهولة 

ال����ذي ي�����ص��م امل��دي��ن��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ق��دمي��ة 

امل�صجد  وامل�صيحية:  �صالمية  االإ مبقد�صاتها 

ق�صى، وم�صجد عمر حيث قبة ال�صخرة،  االأ

وكني�صة القيامة. و�رشعان ما قررت اإ�رشائيل 
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اإىل احلي الغربي من  �صم القد�س ال�رشقية 

قد  ال�صهيونية  القوات  كانت  ال��ذي  املدينة 

ذلك  منذ  وو�صعته   1948 العام  يف  احتلته 

احلن ليتحول احلي اإىل مدينة بذاته. 

�رشعان ما بات الهدف �صافرا من ا�صتقدام 

اأكرث من مليون مهاجر من االحتاد ال�صوفييتي 

مريكية  أ�صفرت ال�صغوط االأ ال�صابق، عندما ا

أبواب  ال�صديدة عن فتح االحتاد ال�صوفييتي ا

الواليات  منعت  بينما  اليهود،  أم��ام  ا الهجرة 

املتحدة دخولهم اإىل اأر�صها كي ترغمهم على 

التوجه اإىل فل�صطن املحتلة.  ان�صم اليهود 

اآخرين  يهودي  مليون  نحو  اإىل  ال�صوفييت 

باأ�صاليب  املختلفة  ال��ع��امل  ب��ل��دان  م��ن  ج���اوؤوا 

الفل�صطينية  را�صي  االأ يف  لال�صتيطان  �صتى 

العامل  يف  �رشائيلية  االإ القوات  احتلتها  التي 

الوطن  اح��ت��الل  ب��ه��ذا  فا�صتكملت   ،1967

أ�صتاذ  الفل�صطيني كله. قال د.الي�صا افرات، ا

أبيب اإن الهدف من  اجلغرافية يف جامعة تل ا

ال�صهيونية  اال�صتيطانية  الهجمات  ترتيب 

املتالحقة هو اال�صتعمار بب�صاطة، اأي »فر�س 

احليز  يف  اآخ��ر  جمتمع  على  حكمه  جمتمع 

ول باحتكار  اجلغرايف ذاته، بحيث يتمتع االأ

وبن�صيب  والع�صكرية  ال�صيا�صية  لل�صلطة  تام 

من املوارد االقت�صادية يفوق، اإىل حد بعيد، 

.
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ن�صبته العددية« 

ل���ك���ن اأح�������الم خم��ط��ط��ي اال���ص��ت��ي��ط��ان 

وط��م��وح��ات��ه��م ك��ث��رياً م��ا ا���ص��ط��دم��ت ب��واق��ع 

يكف  لن  اآخ��ر  �صعب  اأر���س  يغت�صبون  أنهم  ا

ع��ن م��ق��اوم��ت��ه��م وال�����ص��ع��ي ل��ت��ح��ري��ر وط��ن��ه. 

الوكالة  رئي�س  مثال،  مرييدور  �صاالي  �رشح 

اليهودية- املوؤ�ص�صة املكلفة تهجري اليهود من 

أ يغرّي  أنه بدا �صتى اأنحاء العامل اإىل فل�صطن، ا

ن  الكرى، الأ اإ�رشائيل  آراءه بخ�صو�س فكرة  ا

اإ�رشائيل  داخ��ل  دميوغرافياً  تهديداً  هناك 

�صنة  فل�صطن  م��ن  املغت�صب  اجل���زء  )اأي 

يهدد  ال��ي��ه��ود  غ��ري  ع���دد  ف��ت��زاي��د   ،)1948

را�صي التي  مقدرة اإ�رشائيل على التحكم باالأ

�صك  دون  يوؤثر  »وه��ذا  �صنة 1967،  احتلتها 

قبل   .
)8(

احل���دود« بخ�صو�س  �صيا�صتنا  على 

ذلك، اأكدت درا�صة اإ�رشائيلية، �صاأن درا�صات 

�رشائيلين يف  عديدة مماثلة، اأن 22 % من االإ

�صن 18- 35 يفكرون يف الهجرة اإىل بلدان 

 ،
)9(

املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  وخا�صة  اأخ���رى، 

وهذه ن�صبة ت�صاعفت بعد تداعيات هزمية 

وما   2006 �صيف  يف  ���رشائ��ي��ل��ي  االإ اجلي�س 

ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صة  خواء  افت�صاح  من  تاله 

مرا�س  االأ وتفاقم  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  وخلل 

ال��ب��ن��ي��وي��ة يف جم��ت��م��ع ال���غ���زو االغ��ت�����ص��اب��ي 

من  ال�صهاينة  الهاربون  يلحق  ال�صهيوين. 

الذين  املليون   يقارب  مبا  حالياً  فل�صطن 
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اأخ��رى،  ب��ل��دان  يف  وا�صتقروا  نهائياً  ن��زح��وا 

م�صتوطنن  ب��ن  االن���دم���اج  �صعوبة  نتيجة 

قومية  و�صمات  وع���ادات  »ثقافات  يحملون 

بجانب  حد،  اأق�صى  اإىل  متباينة  وح�صارية 

انعدام امل�صاواة و�صيوع التفرقة بن الطوائف 

اليهودي  بالدين  اجلهل  وم�صاكل  اليهودية، 

النزوح  ظاهرة  اإن  املهاجرين..  تواجه  التي 

م�صتوى  على  ت�صكل  اإ�رشائيل  من  املتفاقمة 

مل��ق��درات  ال�صميم  يف  ���رشب��ة   – امل��م��ار���ص��ة 

)10(
امل�رشوع ال�صهيوين الع�صكرية..«.

وق����د ����ص���دد امل��ف��ك��ر امل�������رشي امل���رح���وم 

»املو�صوعة  موؤلف  امل�صريي،  الوهاب  د.عبد 

ال�صهيونية« على اأن امل�صتوطنن يف ال�صفة 

الغربية وغزة لي�صوا هناك كما يتوهم البع�س 

يديولوجية ال�صهيونية واحللم  »دفاعاً عن االأ

أنهم  وا امليعاد،  اأر���س  اإىل   بالعودة  اليهودي 

ر�س التي ا�صتولوا عليها  يقفون دفاعا عن االأ

خرى،  باالأ وامل��ح��راث  بيد  ال�صالح  مي�صكون 

عن  ال�صهاينة  يروجها  التي  ال�صورة  وه��ي 

وحتى  نفو�صنا  يف  ال��رع��ب  ليبثوا  أنف�صهم  ا

يبينوا للعامل مدى  �صالبتهم يف دفاعهم عن 

اأحالمهم وعن حقوقهم. لكن هذه ال�صورة ال 

يديولوجية  عالقة لها بالواقع، فقد تاآكلت االأ

يف  عميقة  حت���والت  وح��دث��ت  ال�صهيونية، 

ال�صهيوين  امل�صتوطن  ال�صهيوين..  التجمع 

ي��ه��م��ه هو  اإن�������ص���ان م�����ص��ت��ه��ل��ك واأن م���ا  ه���و 

ال�صحف  بع�س  ن�رشت  وقد  امل��ادي..  الربح 

أنه بعد االن�صحاب من �صيناء قام  �رشائيلية ا االإ

بع�س ال�صهاينة باال�صتيطان يف غزة وال�صفة 

احلكومة  اأن  ج��ي��داً  يعرفون  وه��م  الغربية 

ملزمة  و�صتكون  ما،  يوما  باإخالئهم  �صتقوم 

أنهم ا�صتوطنوا كي  بدفع تعوي�صات لهم. اأي ا

خالء يف امل�صتقبل  يح�صلوا على تعوي�صات االإ

.كما كتب الحقاً يوؤكد اأن 
)11(

النقدي الوردي«

يديولوجي )العقائدي( لال�صتيطان  الدافع االأ

يف فل�صطن قد تراجع وتال�صى وحلت حمله 

الرغبة يف احلراك االجتماعي. وهذا وا�صح 

أغ��ل��ب��ي��ة امل��ه��اج��ري��ن م��ن االحت���اد  يف ح��ال��ة ا

أك��ر  ا ي�صكلون  ال��ذي��ن  ال�صابق،  ال�صوفييتي 

اليهود  امل�صتوطنن  من  متجان�صة  جمموعة 

بال�صهيونية  يوؤمنون  ال  حيث  فل�صطن،  يف 

هوية  عندهم  توجد  وال  اأخ��رى،  بعقيدة  أو  ا

يهودية وا�صحة، فهم جماعة ب�رشية فقدت 

من  ال�صنوات  ع�����رشات  بعد  والقيم  الهوية 

ال�صوفييتي  االحت��اد  يف  حل��ادي��ة  االإ الدعاية 

ال�صابق. وقد ا�صت�صهد بقول الرئي�س ال�صابق 

ال��ي��ه��ودي��ة،  ال��وك��ال��ة  يف  اال���ص��ت��ي��ع��اب  لق�صم 

ي����وري ج�����وردون، ال����ذي ك���ان م�����ص��وؤوالً عن 

توطن اليهود ال�صوفييت، قوله اإن كثرياً من 

امليعاد«  »اأر���س  اإىل  ه��وؤالء ج��اوؤوا �صاغرين 
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ل�صهيون  تطلع  اأي  قلوبهم  يف  يحملون  ال 

اأي  �صماع  يريدون  »فهم ال  لها،  اأي حب  أو  ا

اليهودية  اإن بع�صهم ادعى  �صيء عنها«. بل 

امل�صريي  ونقل  امل��ايل.  الدعم  على  ليح�صل 

أرييه  �رشائيلي ال�صابق ا عن وزير الداخلية االإ

بتهمة  بال�صجن  عليه  حكم  ال���ذي  درع���ي، 

مل�صلحة  حكومية  أم����وال  ا واب��ت��زاز  الف�صاد 

الدقيق  ت�صويره  »���ص��ا���س«،  ال��دي��ن��ي  ح��زب��ه 

اإذ قال  املرتزقة«  »امل�صتوطنن  لو�صع هوؤالء 

اإنهم بعد و�صولهم مبا�رشة �صتجدهم جال�صن 

على حقائب ال�صفر انتظارا لتاأ�صريات ت�صمح 

لهم بال�صفر اإىل دول اأخرى. كما نقل و�صف 

االحتاد  من  بالهاربن  لهم  اإ�رشائيلي  كاتب 

اإ�رشائيل،  اإىل  مهاجرين  ولي�صوا  ال�صوفييتي 

االقت�صادين،  باملهاجرين  اآخ���ر  وو�صفهم 

وو�صفتهم عاملة النف�س يف اجلامعة العرية 

ولي�صوا  الج��ئ��ن  أن��ه��م  ب��ا مري�صيكي  ج��ول��ي��ا 

�رشائيلي  مهاجرين، كما و�صفهم ال�صحفي االإ

كارل �رشاج يف �صحيفة جريوزامل بو�صت باأنهم 

أنفهم. ال يقت�رش  كراه، رغم ا م�صتوطنون باالإ

مر على اليهود وغري اليهود الذين تدفقوا  االأ

من االحتاد ال�صوفييتي ال�صابق، واإمنا ينطبق 

مريكين  على ع�رشات االآالف من اليهود االأ

اإ�رشائيل  اإىل  الهجرة  الذين يقررون  امل�صنن 

�صن  اإىل  ي�صلون  حينما  فيها  واال�صتيطان 

نهم ميكن اأن يعي�صوا حياة مرتفة  التقاعد الأ

�صعار  االأ تظل  اإذ  ال�صغرية،  معا�صاتهم  على 

)فكاأن  املتحدة  ال��والي��ات  يف  منها  اأرخ�����س 

امل�صريي  امل�صنن(. خل�س  اإ�رشائيل هي بيت 

ال�صهاينة  امل�صتوطنن  موجات  ت�صبيه  اإىل 

يوؤمنون  ال  الذين  املرتزقة  باجلنود  اجلديد 

الذين  ع��ن  بالنيابة  يقاتلون  ب��ل  مبثاليات، 

ألي�س هذا هو  يجزلون لهم العطاء، و�صاأل: »ا

ي�صب  التي  اأي�صا،  ال�صهيونية  الدولة  دور 

تقوم  حتى  ح�صاب  بال  الغربي  الدعم  فيها 

بدورها كقاعدة للم�صالح الغربية بوجه عام، 

.
)12(

مريكية على وجه اخل�صو�س؟« واالأ

ال يكتمل البحث يف الهجمة اال�صتيطانية 

وحولها،  ال��ق��د���س  يف  ال��راه��ن��ة  ال�صهيونية 

لفل�صطن  ال�صهيوين  لالغت�صاب  ا�صتكماال 

ب���اأ����رشه���ا، ب��غ��ري ن��ظ��رة ���رشي��ع��ة اإىل م��وق��ف 

القانون الدويل وال�رشعية الدولية منها، حتى 

اال�صتيطاين  الغزو  م�رشوع  اأن  ات�صح  بعدما 

الدويل  القانون  ينتهك  لفل�صطن  ال�صهيوين 

منذ بدايته وعلى امتداد تنفيذه. ولن نعود 

اإىل اجلذور يف هذا املقام، على الرغم من 

أنه ال يجوز التغافل عنها، كما نتجاوز البحث  ا

اأنحاء  �صتى  جم��دداً يف )حق( مهاجرين من 

العامل يف التحالف مع دول كرى الغت�صاب 

هله وت�رشيد  وطن وارتكاب جمازر جماعية الأ
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بلدة  خم�صمئة  نحو  وت��دم��ري  �صعبه  معظم 

وق��ري��ة ف��ي��ه وحم��وه��ا مت��ام��اً م��ن ال��وج��ود، 

تو�صعية  ع��دوان��ي��ة  عن�رشية  دول���ة  ق��ام��ة  الإ

ونتجاوز  الوطن.  ذلك  املهاجرين يف  لهوؤالء 

كذلك البحث يف )حق(  بريطانيا يف متزيق 

باال�صرتاك  العربية   م��ة  واالأ العربي  الوطن 

وزرع  دول��ة  وع�رشين  اثنتن  اإىل  فرن�صا  مع 

ألغاماً  ا املزق  هذه  بن  املفتعل  التنافر  بذور 

وا�صنطن  م��ن  زارع���وه���ا  يفجرها  م��وق��وت��ة 

أي�صاً  ا نتجاوز  ���ص��اوؤوا.  متى  وباري�س  ولندن 

الترع  يف  اأي�صاً  بريطانيا  )حق(  البحث يف 

ال���دول جرى  ع�����رشات  م��ن  ليهود  بفل�صطن 

و�صيا�صية  ع�صكرية  بحماية  اإليها  تهجريهم 

و�صوالً  واأمريكي،  أوروب��ي  ا وبدعم  بريطانية 

على  ليهيمنوا  نووية  برت�صانة  ت�صليحهم  اإىل 

التي  ال���دول  مل�صلحة  ويخ�صعوها  املنطقة 

آ�صيا عن عرب  تنهب ثرواتها، وليعزلوا عرب ا

اأفريقيا. ونتجاوز البحث يف )حق( الواليات 

مريكية يف انتهاج نف�س هذا النهج  املتحدة االأ

الذي ي�صتبيح اأمتنا واأر�صنا وقيمنا وثرواتنا 

ال�صهيوين ومينحه  الغزو  وم�صرينا، ويدعم 

ح�صانة وحماية من امل�صاءلة القانونية مهما 

من  ال�صحايا  ومي��ن��ع  ج��رائ��م،  م��ن  ارت��ك��ب 

ممار�صة احلق الطبيعي يف الدفاع عن النف�س 

والوطن وامل�صري. نتجاوز البحث يف ممار�صة 

الواليات املتحدة ال�صغوط على وفود العديد 

رغامها على  ال��دول يف االأمم املتحدة الإ من 

تق�صيم  ل�صالح  لقناعتها  خالفا  الت�صويت 

عربية  واأخ���رى  يهودية  دول��ة  اإىل  فل�صطن 

يف العام 1948، ثم )حق( الواليات املتحدة 

وبريطانيا وفرن�صا يف اإ�صدار البيان الثالثي 

-عقب اإعالن اإقامة دولة اإ�رشائيل وا�صتيالئها 

�رشيعاً بالقوة على اأكرث من ن�صف ما اأقرته 

للدولة  فل�صطن  أر����س  ا م��ن  املتحدة  االأمم 

بحيث  ال��ي��وم-   حتى  تقم  مل  ال��ت��ي  العربية 

وج��ود  البيان  ذل��ك  يف  ال���دول  تلك  �صمنت 

�صيطرت  التي  را�صي  االأ واأمنها يف  اإ�رشائيل 

ونتجاوز  البيان!  ذل��ك  اإ���ص��دار  ل��دى  عليها 

مريكي  أي�صاً البحث يف )حق( الكونغر�س االأ ا

ما،  ل��دول��ة  عا�صمة  م��ا  مدينة  يقرر  اأن  يف 

املتحدة  االأمم  من  عديدة  ل��ق��رارات  خالفا 

نف�صها  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  عليها  واف��ق��ت 

متنع تلك الدولة من الت�رشف بتلك املدينة 

تكون  عندما  فكيف  اأر�صا حمتلة،  وتعترها 

كرث من  تلك املدينة هي القد�س مبا متثل الأ

مليار م�صلم، ومثلهم من امل�صيحين.  نتجاوز 

مريكية يف  دارة االأ البحث كذلك يف )حق( االإ

اأن تدعم - خالفاً للقانون الدويل ولقرارات 

االأمم املتحدة - �صم اأرا�س حمتلة اإىل الدولة 

التي احتلتها بالقوة بذريعة احتياجات اأمنية 
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و)حق(  املعتدية،  الدولة  لتلك  اقت�صادية  أو  ا

اأحكام  م��ن  التن�صل  يف  مريكية  االأ دارة  االإ

مم املتحدة  القانون الدويل ومن قرارات لالأ

�صاغتها  اأن  نف�صها  املتحدة  للواليات  �صبق 

و�صوتت ل�صاحلها، مثل القرار 194 ال�صادر 

من الدويل يوم 1948/12/11،  عن جمل�س االأ

اإىل  الفل�صطينين  الالجئن  بعودة  القا�صي 

ديارهم وممتلكاتهم يف فل�صطن والتعوي�س 

عنهم لقاء ما خ�رشوه وعانوه ب�صبب تهجريهم 

من بالدهم، والذي ن�صت مادته الثامنة على 

أنه: »تقرر نظراً الرتباط منطقة القد�س مع  ا

املنطقة مبا  فاإن هذه  ديانات عاملية ثالث، 

مبوجب   - احلالية  القد�س  بلدية  ذل��ك  يف 

القرار181- يجب اأن تتمتع مبعاملة خا�صة 

فل�صطن  م��ن��اط��ق  م��ع��ام��ل��ة  ع���ن  م��ن��ف�����ص��ل��ة 

خ����رى«. وك��ذل��ك ال��ق��رار رق��م 303 للعام  االأ

والقا�صي  م��ن  االأ ال�صادر عن جمل�س   1949

بتاأكيد الو�صع اخلا�س املميز ملدينة القد�س 

دويل  ح��ك��م  حت��ت  منف�صاًل  ك��ي��ان��اً  بجعلها 

خا�س تديره االأمم املتحدة، وقرارات الحقة 

اأ�صدرت اجلمعية  ثم  �صبق.  توؤكد ما  اأخرى 

مم املتحدة قرارها رقم 3353 يوم  العامة لالأ

ج��راءات  االإ اعتر جميع  ال��ذي   1967/7/4

�رشائيلية لتغيري و�صع مدينة القد�س عقب  االإ

باطلة. وعندما  ال�صابق  ال�صهر  احتاللها يف 

الفور  ���رشائ��ي��ل��ي��ة على  االإ أم��ع��ن��ت احل��ك��وم��ة  ا

ال��ق��رار  تناق�س ه��ذا  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  يف 

قرارها  العامة  اجلمعية  اتخذت  وتتحداه، 

أيام فقط من اإ�صدار  رقم 3354 بعد ع�رشة ا

وم�صمونه.  حكامه  الأ تاأكيداً  ال�صابق  القرار 

م���ن ال���دويل رقم  ث��م ���ص��در ق���رار جمل�س االأ

النتائج  ملعاجلة   1967/11/22 تاريخ   242

ثار املرتتبة على حرب حزيران من ذلك  واالآ

اإ�رشائيل  اأو فخ احلرب الذي ن�صبته  العام، 

و�صورية  مل�رش  املتحدة  ال��والي��ات  من  بدعم 

أ�صفرت عن احتالل القوات  ردن، والتي ا واالأ

و�صيناء  فل�صطن  اأر���س  لباقي  �رشائيلية  االإ

امل�رشية ومرتفعات اجلوالن ال�صورية. 

على  بالذات  املتحدة  الواليات  حر�صت 

من ذاك ب�صكل يحقق  �صياغة قرار جمل�س االأ

�رشائيل. مع ذلك فقد  اأكر قدر من املكا�صب الإ

ن�س القرار على تاأكيد قاعدة القانون الدويل 

را�صي  القائلة بعدم جواز اال�صتيالء على االأ

ان�صحاب  اإىل  بالتايل  ال��ق��رار  ودع��ا  بالقوة، 

�رشائيلية من )اأرا�س( احتلتها يف  القوات االإ

نكليزي  تلك احلرب - وفق �صيغة الن�س االإ

لذلك القرار التي كتبها مندوب بريطانيا يف 

آن��ذاك اللورد ك��ارادون، واىل  ا االأمم املتحدة 

را�صي( التي احتلتها وفقا  ان�صحابها من )االأ

لل�صيغة الفرن�صية من القرار. وهكذا فالقد�س 



التاأ�شيل الثقايف لالغت�شاب ال�شهيوين للقد�س و�شائر فل�شطني

العــــــدد 546  اآذار   2�02009

القدمية و�صائر اأرا�صي ال�صفة الغربية وغزة 

االحتالل  لقوة  يجوز  ال  أرا����س حمتلة  ا ه��ي 

اأن تغري طبيعتها، فكيف با�صترياد مهاجرين 

ليقطنوا مدنا وقرى بنيت لهم عليها ت�صمى 

م�صتوطنات؟

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك���ل ه����ذه ال���ق���رارات 

بو�س  جورج  الرئي�س  تعهد  و�صواها  الدولية 

�رشائيلية  االإ احلكومة  لرئي�س  خطيا  االب��ن 

ا�صتخدام  م��ن  �صنة  وخم�صن  �صبع  بعد   -

ملنح  مطية  املتحدة  مم  لالأ املتحدة  الواليات 

قامة اإ�رشائيل على اأر�س فل�صطن  �رشعية الإ

باالن�صياع  اإ���رشائ��ي��ل��ي  تعهد  أ���ص��ا���س  ا ع��ل��ى 

مليثاق االأمم املتحدة وقراراتها - باأن تدعم 

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وت��وؤي��د رف�����س اإ���رشائ��ي��ل 

تعهد  مثلما  مت��ام��ا  الفل�صطينين!  ع���ودة 

مريكي بدعم �صم اإ�رشائيل للكتل  الرئي�س االأ

اال�صتيطانية التي اأقامتها ب�صكل غري �رشعي 

والتي  املحتلة،  الفل�صطينية  را���ص��ي  االأ على 

باعتبارها  اإزالتها  اإىل  املتحدة  االأمم  دعت 

غري �رشعية وتغري الواقع اجلغرايف وال�صكاين 

را�س  وال�صيا�صي واالقت�صادي واالجتماعي الأ

مت احتاللها بقوة الغزو والعدوان. كما كررت 

واالغتياالت  القمع  دع��م  املتحدة  ال��والي��ات 

االقت�صادية  والعقوبات  اجلماعي  والقتل 

واجل�صدية اجلماعية واالعتقاالت اجلماعية 

الف  االآ لع�رشات  املرمج  والهدم  الع�صوائية 

بيوتهم  فيها  مب��ا  الفل�صطينين،  بيوت  م��ن 

اآالف  م��ئ��ات  واق��ت��الع  وح��ول��ه��ا،  القد�س  يف 

تلك  وتخريب غالل  مزارعهم  من  �صجار  االأ

�رشائيلية  املزارع، بذريعة اأن هذه اجلرائم االإ

ومثلما �رشب  النف�س«!   م�رشوع عن  »دف��اع 

عر�س  معا  مريكي  االأ والكونغر�س  الرئي�س 

احلائط بالتزامات الواليات املتحدة ال�صابقة 

اإ�رشائيل  ب�صم  االع���رتاف  ع��دم  يف  املتمثلة 

حمتلة  أر���ص��ا  ا واعتبارها  ال�رشقية  للقد�س 

تنطبق عليها قرارات االأمم املتحدة الداعية 

�رشائيلي  االإ واالن�صحاب  احتاللها  اإنهاء  اإىل 

منها، واإذ بالواليات املتحدة تدعم �صم القد�س 

عا�صمة  بها  وتعرتف  اإ�رشائيل  اإىل  املحتلة 

�رشائيل خالفاً لع�رشات القرارات ال�صادرة  الإ

م��ن االأمم امل��ت��ح��دة ب�����ص��اأن و���ص��ع ال��ق��د���س. 

مر بالن�صبة اإىل »حق« الرئي�س  كذلك هو االأ

مريكي احلايل يف اإلغاء احلقوق ال�صيا�صية  االأ

والدينية والقانونية لنحو مليون وربع املليون 

-الذين  الوطن  اأ�صحاب  الفل�صطينين  من 

فل�صطن  ال�صنن يف  الف  الآ اأجيالهم  عا�صت 

اال�صتيطاين،  ال�صهيوين  ال��غ��زو  ب���دء  ق��ب��ل 

وجنوا من الت�رشيد ال�صهيوين ملعظم �صعبهم 

فظلوا يعي�صون يف وطنهم بعد اغت�صابه يف 

الواليات  عن  نيابة  بتعهده    -  1948 العام 
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املتحدة املحافظة على اإ�رشائيل دولة يهودية، 

�صواء  �صكانها،  رب��ع  م��ن  أك��رث  ا اأن  متجاهال 

الذين فر�صت جن�صيتها عليهم ل�صلخهم عن 

امل�صيحين  أو  ا الفل�صطيني،  العربي  انتمائهم 

و�صواهم ممن جاوؤوا من االحتاد ال�صوفييتي 

آ�صيوية لالرتزاق  ال�صابق ومن بلدان اأفريقية وا

خمفن ديانتهم احلقيقية..

�صبق  ما  كل  مف�صاًل يف  البحث  نتجاوز 

و����ص���واه، دون ر���ص��وخ ل��ث��ق��اف��ة )ح���ق ال��ق��وة 

قاعدة  ال��ذي متثله  رغ���ام(  واالإ واالغت�صاب 

را���ص��خ��ة رئ��ي�����ص��ة يف ال�����ص��ل��وك ال��ت��ق��ل��ي��دي 

للمجتمع  وال���ث���ق���ايف   ال��ب��ن��ي��وي  وال��ت��ك��وي��ن 

)القوة   Might is Right هي  مريكي  االأ

اإب��ادة جماعية  هي احل��ق(، وهي ما جت�صد 

مم ب��اأ���رشه��ا، ك��امل��اي��ا واالن���ك���ا واالزت��ي��ك  الأ

التي  للقارة  �صلين  االأ ال�صكان  من  و�صواهم 

وروبيون ا�صم اأمريكا،  اأطلق عليها غزاتها االأ

ثم تكرر يف مواقع كثرية من عاملنا، وخا�صة 

هامبورغ  مدينة  الريطاين  الطريان  اإح��راق 

ع��رف  فيما   ،1945/1/27 ليلة  باأكملها 

من  الف  االآ ع�رشات  وخنق  ال��ن��ار،  بعا�صفة 

ألفاً  �صكان مدينة كا�صل، وقتل ثالثة وع�رشين ا

من مدنيي مدينة �صوينموينده خالل خم�س 

واأربعن دقيقة فقط يف غرة جوية اأمريكية 

ألفا  – بريطانية م�صرتكة، واإبادة مئة وثالثن ا

مريكية  من املدنين لدى تدمري الطائرات االأ

ملانية متاماً ليلة  والريطانية مدينة در�صدن االأ

1945/2/13، على الرغم من خلوها متاماً 

العرتافات  وفقاً  ع�صكرية  أه���داف  ا اأي  من 

كانت  ثم  والريطانية.  مريكية  االأ القيادتن 

ال�صاملة يف  النووية  ب���ادة  االإ ال��ذروة جرمية 

مدينتي هريو�صيما وناغازاكي اليابانيتن التي 

مل يقف عدد �صحاياها عند ن�صف املليون من 

ال�صكان الذين ق�صوا على الفور، بل جتاوز 

جيال الالحقة من مواليد  هذا العدد اإىل االأ

�صعاع النووي الذين  امل�صوهن وامل�صابن باالإ

أنه قد  مرا�س. وثبت ا توارثوا الت�صوهات واالأ

مريكيتن يف  مّت اإلقاء القنبلتن النوويتن االأ

اآب 1945 على هاتن املدينتن رغم التاأكد 

من خلوهما من اأي اأهداف ع�صكرية، ورغم 

تلقي الواليات املتحدة قبل ذلك عر�صن من 

واإنهاء  اليابان  با�صت�صالم  اليابانية  احلكومة 

احلرب! وتبن الحقاً اأن قرار تدمري املدينتن 

نووياً قد اتخذ بت�صميم على اأعلى م�صتوى 

رهاب دول العامل كافة  يف الواليات املتحدة الإ

يف  الرعب  بن�رش  كفيلن  منوذجن  وتقدمي 

مريكية  االأ رادة  ل��الإ االأمم لكي تخ�صع  �صائر 

حتا�صياً ل�رشبة نووية م�صابهة. ال نن�صى يف 

ملانية بحق املدنين  املقابل فظائع القوات االأ

التي  �صتالينغراد  وخا�صة  بلدان عديدة،  يف 
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اجلماعي  والقتل  التدمري  وجه  يف  �صمدت 

أ���ص��ط��وري��اً. ت��وال��ت جرائم  مل���اين ���ص��م��وداً ا االأ

والريطانية  م��ري��ك��ي��ة  االأ اجل��م��اع��ي  ال��ق��ت��ل 

وكوريا  فل�صطن  يف  ذل��ك  بعد  والفرن�صية 

وكمبوديا والو�س، و�صوالً  وفيتنام واجلزائر 

الحتالل  امل�صاحبة  ال��راه��ن��ة  اجل��رائ��م  اإىل 

�صلوكية  ق��اع��دة  اإن��ه��ا  وال��ع��راق.  اأفغان�صتان 

من  نابع  الرئي�س  جذرها  اأن  ثبت  اإجرامية 

الثقافة التلمودية الدموية التي جتعل معيار 

ي���غ���ال يف اإب���ادة  مي����ان وال��ت��ق��وى م���دى االإ االإ

قتل  يتجاوز  مبا  وجمعياً  اإف��رادي��اً  غ��ي��ار 
االأ

الب�رش اإىل قتل موا�صيهم واإحراق مزروعاتهم 

الف�صح  فطري  وم��زج  بل  م�صاكنهم،  وتدمري 

ببع�س دمائهم! 

 - التثنية  �صفر  يف  ج��اء  ملا  تطبيق  اإنها 

»ف��ا���رشب جميع  م��ث��اًل:   )13(2 ���ص��ح��اح  االإ

ذكورها بحد ال�صيف«، وكذلك يف �صفر ي�صوع 

ما يف  كل  »وح��رم��وا   :)121(6 �صحاح  االإ  -

و�صيخ،  من طفل  أة،  وام���را رج��ل  من  املدينة 

ال�صيف«،  البقر والغنم واحلمري، بحد  حتى 

 :)19( ����ص���ح���اح3  االإ امل����ل����وك-  ���ص��ف��ر  ويف 

»وتقطعون كل �صجرة طيبة، وتطمرون جميع 

اإنها  وتف�صدون كل حقل جيد«!  املاء،  عيون 

عن  يتورعوا  مل  اأحبار  حقد  أف��رزه��ا  ا تعاليم 

أ�صموه )يهوه(  ا اإلهاً  زّوروا  التوراة كما  تزوير 

فل�صطن  الكنعانين يف  باإبادة  ياأمر  وجعلوه 

اأو  أة  أو امرا ا عن اآخرهم، دون ا�صتثناء طفل 

�صيخ! 

اإنها ثقافة مت�صادمة بال�رشورة ت�صادماً 

���ص��ام��اًل م��ع ث��ق��اف��ة ال��ت�����ص��ام��ح ال��ت��ي ت�صكل 

والفكري  والعقيدي  املجتمعي  البناء  جوهر 

م�صلمن  القد�س،  هل  الأ والرتاثي  وال�صلوكي 

وم�صيحين.

أ املفاعيل املروعة للثقافة التلمودية  مل تبدا

اال�صتيطاين  االقتالعي  الغزو  مع  الدموية 

ال�صهيوين املعا�رش الذي جاء بدعم وحماية 

مل�رشوع  تنفيذا  اأمريكي،   – ورو  االأ التواطوؤ 

اغت�صاب فل�صطن واقتالع الناجن من مئات 

املجازر اجلماعية يف القد�س وما حولها ويف 

اأنحاء فل�صطن وت�رشيدهم يف املنايف.  �صتى 

وهل نن�صى اإزالة الغزاة ال�صهاينة خم�صمئة 

الفل�صطينية  وال��ق��رى  البلدات  من  وثالثن 

متاماً من الوجود؟ 

املبكرة  التج�صيدات  أب��رز  ا من  ك��ان  لقد 

لثقافة اال�صتمتاع بالقتل اجلماعي ما �صهدته 

ال��ق��د���س ب��ال��ذات ع��ن��دم��ا اج��ت��اح��ه��ا ال��غ��زاة 

الفرجنة يوم 1099/7/15 بعدما حا�رشوها 

تغو�س  يوماً، فظلت قوائم خيولهم  ربعن  الأ

أبناء املدينة املقد�صة  ألفاً من ا يف دماء �صبعن ا

الذين مّت ذبحهم، ف�صالت دماوؤهم يف �صوارعها 
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أنه �صارك  ودروبها. لقد اعرتف اأحد الغزاة ا

يف ذبح ثالثة اآالف من امل�صلن يف امل�صجد 

ق�صى عن اآخرهم، فغا�س يف دمائهم اإىل  االأ

ركبتيه)13(.  �صبقت و�صول الغزاة اإىل القد�س 

امتداد  على  ارتكبوها  اأخ��رى  مذابح  أن��ب��اء  ا

الطريق اإليها، لعل اأق�صاها اإبادة ما زاد على 

مئة األف من �صكان معرة النعمان، مدينة اأبي 

أيام مع  العالء املعري، ذبحا على مدى ثالثة ا

غروب العام 1098، والتهام اأج�صاد اأطفالهم 

بعد �صّيها يف �صفافيد، وق�صم حلوم اأج�صاد 

عديد  ���ص��ه��ادات  وف��ق  �صلقها،  بعد  كبارهم 

الواقعة  تلك  وثقوا  الذين  الغزاة  جنود  من 

ألبري دك�س الذي كان من  و�صواها، مثل املوؤرخ ا

هوؤالء اجلنود، واملوؤرخ راوؤول دي كن واملوؤرخ 

 مل 
)14(

رادل���ف، و�صواهم م��ن ك��ّت��اب و���ص��ع��راء

ي�صتطع جلّهم تف�صري �صلوك الزاعمن دفاعاً 

عن امل�صيح املت�صامح �صوى برده اإىل حتري�س 

أنهم  ا زعموا  ممن  امل�صيح،  على  احلاقدين 

�صلبوه وتباهوا بغدرهم به.

وه��ك��ذا ب���ات امل����رء ي��ت�����ص��اءل ك��م اأوغ���ل 

ممار�صة  يف  عاملنا  على  املهيمنين  بع�س 

اإحلاحاً  الت�صاوؤل  وي�صتد  ال��ذات��ي.  التدمري 

اأخالقية  وحم��ددات  تعاليم  ا�صتعرا�س  عند 

أربعمئة  و�صلوكية للحرب قبل اأكرث من األف وا

وتعليمات  آنية  القرا الو�صايا  قبيل  من  �صنة، 

ال��ن��ب��ي حم��م��د )�����س( وخ��ل��ف��ائ��ه ال��را���ص��دي��ن 

للجيو�س التي �صددت على حتا�صي االعتداء، 

اإحلاق  عدم  املعتدين،  ب�صّد  القتال  وح�رش 

طفال وال�صيوخ  أو الن�صاء واالأ �رشى ا ال�رشر باالأ

و�صائر املدنين العزل، وجتنب قتل املوا�صي 

أو املمتلكات.  أو املزروعات ا �صجار ا اأو حرق االأ

اأما تعاليم امل�صيح املركزة على الت�صامح اإىل 

ي�رش ملن �رشبك على اخلد  حد اإدارة اخلد االأ

اإج���رام مت�صرتين  ي�����رش فتئن حت��ت وط���اأة  االأ

بامل�صيح يف الغرب. 

وروب��ي��ون  االأ املتحاربون  و�صع  ذل��ك،  مع 

البينية  ح��روب��ه��م  ب��ن  فيما  م��ري��ك��ي��ون  واالأ

ول  االأ الن�صف  وخا�صة يف  وبعدها،  الكرى 

من القرن الع�رشين قواعد و�صوابط لتنظيم 

���ص��ل��وك امل��ت��ح��ارب��ن واأخ���الق���ي���ات احل���رب. 

ق���د ج���رى ت��ق��ن��ن م��ع��ظ��م��ه��ا يف ات��ف��اق��ي��ات 

ومعاهدات دولية، وخا�صة اتفاقيات جنيف. 

تلتزم  ال  الكرى  وخا�صة  ال��دول،  أك��رث  ا لكن 

بهذه االأخالقيات والتقاليد فرتتكب جيو�صها 

املحاربة جرائم وح�صية، وخا�صة �صد املدنين 

تاأثريات  تتفاعل  ما  وكثرياً  املحاربن.  غري 

على  اإيجاباً  أو  ا �صلباً  هذه اجلرائم وتنعك�س 

ال�صلوك اجلمعي ملجتمعات مرتكبيها. 

كتبها  التي  والر�صائل  ال�صعارات  أث��ارت  ا

ال�صواريخ  على  مثاًل  مريكيون  االأ اجل��ن��ود 
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املدنين  على  يطلقوها  اأن   قبل  والقنابل 

يف اأفغان�صتان والعراق انتباه الكاتبن كري�س 

هيدجز وتوم اجنلهاردت، فحاوال ا�صتخدام 

الثقافية،  العوامل  درا�صة  الكتابات يف  هذه 

التي تدفع هوؤالء اجلنود اإىل القيام بارتكاب 

ب��ادة �صد املدنين العّزل  املذابح وجرائم االإ

ال��ذي��ن ل��ي�����س ل��دي��ه��م م��ا ي��داف��ع��ون ب��ه عن 

أنف�صهم. ا

كتب كري�س هيدجز وتوم اجنلهاردت:»اإن 

القنابل  على  عداء  لالأ الر�صائل  كتابة  تاريخ 

لي�س جديداً، فقد كتب اجلنود  وال�صواريخ 

ألقيت  مريكيون على القنبلة الذرية التي ا االأ

منها  الكلمات  م��ن  الكثري  هريو�صيما  على 

كلمات اإباحية، ومن بن تلك الكلمات: هذه 

القنبلة حتية اإىل اإمراطور اليابان من رجال 

انديانابولي�س«.

لقد نقلت �صحيفة وا�صنطن بو�صت مناذج 

وال�صواريخ  القنابل  على  اجلنود  كتبه  مما 

بادة املدنين العراقين. كان  قبل اإطالقها الإ

اللقب  احل��اج،  اإىل  موجهة  ر�صالة  بينها  من 

الذي ينادي به امل�صلم املتدين. اعتاد اجلنود 

مريكيون يف العراق ا�صتعمال هذا اللقب  االأ

�صارة اإىل كل عراقي اأو عربي، مما يعني  لالإ

عام  ب�صكل  موجه  القنبلة  أو  ا ال�صاروخ  اأن 

امل�صلمن بال متييز. وقد  أو  ا العرب  اإىل كل 

نتيجة  أن��ه  ب��ا ه��ذا  بو�صت  وا�صنطن  و�صفت 

دواف��ع  يلخ�س  أن��ه  وا مريكية،  االأ للعن�رشية 

ت�صنها  التي  اجلديدة  اال�صتعمارية  احل��رب 

اأمريكا على العراق واأفغان�صتان.

العدو  تلفزة  نقلتها  م�صاهد  نن�صى  ال 

ال�صهيوين يف بداية حربه التدمريية الفا�صلة 

ط��ف��ال  الأ واآب 2006  ل��ب��ن��ان يف مت���وز  ���ص��د 

املدار�س الذين جيء بهم اإىل قاعدة ع�صكرية، 

وراحوا يكتبون عبارات عن�رشية حاقدة على 

اإطالقها  والقذائف قبل  ال�صواريخ  ع�رشات 

نتوقع  هل  اللبنانية.  والقرى  ح��ي��اء  االأ على 

مرتكبي  واأح��ف��اد  أب��ن��اء  ا م��ن  خمتلفا  �صلوكا 

جمازر القد�س ودير يا�صن والدوامية ونا�رش 

الدين وكفر قا�صم وغزة وخان يون�س و�صرا 

بحر  ومدر�صة  زعبل  اأبي  وم�صانع  و�صاتيال 

وجنن  وىل  االأ وق��ان��ا  ال�صط  وح��م��ام  البقر 

الثانية  وق��ان��ا  وجباليا  وال�صجاعية  ورف���ح 

و�صواها  اجلنوبية  ب��ريوت  و�صاحية  والبقاع 

�صافرا  دورهم  بات  الذين  ألي�صوا هم  ا كثري؟ 

يف اغتيال اآالف العلماء العراقين وارتكاب 

العراق،  اأنحاء  �صتى  يف  اجلماعية  املجازر 

وج��رح  ع��راق��ي  مليون  مقتل  اإىل  اأدى  مم��ا 

كذلك  اأ�صعافه،  وت�رشيد  العدد  هذا  �صعف 

دورهم يف متويل وت�صليح وحتري�س متمردي 

اإن  ال�صودان.  دارفور ال�صتغاللهم يف متزيق 
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ف�صاد حيثما ا�صتطاعوا متجذر  دورهم يف االإ

ودائم.

لقد اأ�صدر  كري�س هيدجز باال�صرتاك مع 

مريكية �صد  ليلى ريان كتابا حول احلرب االأ

املدنين، ت�صمن مقابالت مع جنود اأمريكين 

ومدنين عراقين اأو�صحت اأن االحتالل قد 

حتول اإىل كابو�س للمدنين العراقين ب�صكل 

مريكية �صد  يفوق ما حدث خالل احلرب االأ

فيتنام.

ت�������ص���اءل ك��ري�����س ه���ي���دج���ز: ه���ل ي��ري��د 

مريكيون اأن يعرفوا ملاذا يذهب جنودهم  االأ

اإىل العراق، وما اجلرائم التي يرتكبونها �صد 

مريكية  ال��ق��وات االأ اإن  ق��ال:  ث��م  احل��ج��اج؟! 

يتم  امل��ق��اوم��ة  م��ع  امل��ع��ارك  تخو�س  عندما 

تهيئتها وتعبئتها ملواقف اإنتاج املذابح.. وهذا 

ن يف العراق  ما حدث يف فيتنام، ويحدث االآ

وغزة حيث تتم اإثارة م�صاعر العداء واخلوف 

�صد كل ال�صكان، وبدون متييز، ويتم ت�صوير 

املقاومة،  رج���ال  ي�صاندون  باأنهم  املدنين 

عداءهم  واإث���ارة  اجلنود،  �صحن  يتم  ولذلك 

برياء دون اأن  �صد املدنين بحيث يقتلون االأ

ي�صعروا باأنهم ارتكبوا جرمية!!  يتم ت�صوير 

كل ال�صكان يف العراق باأنهم اأقل من الب�رش 

مريكيون جتاههم  لذلك ال ي�صعر اجلنود االأ

خطر  اإن�صانية.. واالأ أو م�صاعر  ا باأي تعاطف 

من ذلك اأن هوؤالء اجلنود مّت تدريبهم على 

على  ال��ع��راق��ي��ن  امل��دن��ي��ن  م��ع  يتعاملوا  اأن 

أو وج���وه. ه��ذا يعني اأن  أ���ص��م��اء ا ا أن��ه��م ب��ال  ا

مريكي قد قام بعملية اإبادة رمزية  اجلي�س االأ

ب��ادة  االإ بعملية  جنوده  قيام  قبل  للعراقين 

كل  مع  يتعامل  فاجلندي  �صدهم..  الفعلية 

ينطقونها..  كما  )حجي(  أن��ه  ا على  عراقي 

مريكي بال  فكل عراقي يف نظر اجلندي االأ

وجه، وبال ا�صم، وبال قيمة اإن�صانية.

وهكذا، فاإن احلرب )الثقافية( قد اأدت 

مريكين وتوجيه  اإىل ت�صكيل نف�صية اجلنود االأ

�صلوكهم قبل اأن تدور احلرب الفعلية، ولقد 

ع��داد لهذه احلرب تعبئة �صهيونية  �صمل االإ

للجندي  حمكما  نف�صياً  واإع������داداً  ح��اق��دة 

مريكي كي يت�رشف بق�صوة ووح�صية �صد  االأ

من  وازع  دون  وامل�صلمن،  ال��ع��رب  املدنين 

تلك  �صدنة  له  بل ويزعم  اأخ��الق،  أو  ا �صمري 

أنه كلما قتل اأكرث من  التعبئة من ال�صهاينة ا

ن�صانية  العرب وامل�صلمن فاإنه يوؤدي ر�صالته االإ

ميانية على نحو اأف�صل! /احل�صارية/ االإ

 115 انتحار  يف�رش  قد  ما  ه��ذا  لعل يف 

ب��زي��ادة  ع��ام 2007  خ��الل  أم��ري��ك��ي��اً  ا جندياً 

مرا�س  13% عن العام ال�صابق، ناهيك عن االأ

ع�رشات  بها  اأ�صيب  التي  والعقلية  النف�صية 

اإىل  ع��ودت��ه��م  بعد  وخ��ا���ص��ة  اجل��ن��ود،  اآالف 
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اجلرائم  اإث��م  بثقل  ي�صعرون  حيث  وطنهم، 

املقايي�س  بكل  فهي  وعارها،  ارتكبوها  التي 

ن�صانية، ت�صع  االإ اإبادة عن�رشية �صد  جرائم 

مرتكبيها يف م�صاف الوحو�س،ال الب�رش!

يظل الت�صاوؤل قائماً عن جدوى القانون 

الدويل اإزاء جرمية الع�رش الكرى التي ميثلها 

الغزو ال�صهيوين للقد�س، ول�صائر فل�صطن، 

قد  القانون  هذا  باأن  االنطباع  تعزز  بحيث 

قوياء  االأ ي�صتخدمه  بات عملياً خدعة كرى 

لتغطية ا�صتعبادهم للفقراء. نكتفي باإ�صارات 

من الدويل  أبرز قرارات جمل�س االأ عابرة اإىل ا

خ����رى ال�����ص��ادرة ب��ع��د تكري�س  ال��الح��ق��ة االأ

را�صي  االأ باقي  �رشائيلية  االإ القوات  احتالل 

واملتعلقة   ،1967 ال��ع��ام  يف  الفل�صطينية 

على  م��ع��روف��اً  ب��ات  حيث  بحثنا.  مبو�صوع 

نطاق العامل كله اأن اإ�رشائيل ت�رّش على انتهاك 

تلك القرارات االأممية وامتهانها، متح�صنة 

وانحيازها  املتحدة  الواليات  ودعم  بحماية 

عمى.  االأ

ال��دويل  م���ن  لقد اع��ت��ر ق���رار جمل�س االأ

جراءات  252 املوؤرخ 1968/5/21 جميع االإ

التي  عمال  االأ وجميع  والت�رشيعية  داري���ة  االإ

ق��ام��ت ب��ه��ا اإ����رشائ���ي���ل، مب��ا ف��ي��ه��ا م�����ص��ادرة 

اأن  ال��ت��ي م��ن �صاأنها  م�����الك   را����ص���ي واالأ االأ

توؤدي اإىل تغيري الو�صع القانوين للقد�س هي 

اإجراءات باطلة، ودعا اإ�رشائيل اإىل اإلغاء هذه 

باأي  القيام  ف��ورا عن  واالمتناع  ج���راءات  االإ

عمل اآخر من �صاأنه تغيري و�صع القد�س.

من الدويل رقم 267  اأكد قرار جمل�س االأ

ب��ال��ق��رار  ج���اء  م��ا  امل����وؤرخ يف 7/3/ 1967 

من446  ال�صابق 252، واعتر قرار جمل�س االأ

�رشائيلي  االإ اال�صتيطان   1979/3/22 املوؤرخ 

معوقاً لل�صالم.

م��ن 452 ال�صادر  ودع��ا ق��رار جمل�س االأ

يف 1971/7/12 اإ�رشائيل اإىل وقف الن�صاط 

را�صي املحتلة، مبا فيها  اال�صتيطاين  يف االأ

القد�س اإذ لي�س له �صند قانوين، وهو يخرق 

اتفاقية جنيف الرابعة.

وكرر القراران 465 و 467 للعام 1980  

اإ�رشائيل  اتخذتها  التي  ج���راءات  االإ بطالن 

لتغيري طابع مدينة القد�س. كذلك اأكد القرار 

 478 وال��ق��رار   1980/6  /30 امل���وؤرخ   467

�رشعية  وع��دم  بطالن   1980/8/20 امل��وؤرخ 

اعرتاف  وعدم  العربية  القد�س  و�صع  تغيري 

من الدويل بقانون اإ�رشائيلي ق�صى  جمل�س االأ

القانون  املجل�س ذلك  القد�س، واعتر  ب�صم 

ق��رارات  وت��وال��ت  ال���دويل.  للقانون  انتهاكا 

مماثلة على امتداد ال�صنوات التالية دون اأن 

تعباأ اإ�رشائيل بها اأو تظهر اأي احرتام لها. بل 

كثريا ما علّق م�صوؤولون اإ�رشائيليون حتى يف 
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اجتماعات االأمم املتحدة باأن تلك القرارات 

أنها �صوف  أتفه من اأن تكرتث بها اإ�رشائيل، وا ا

متزق تلك القرارات وترميها يف القمامة!

وه��ن��ا ي���رز ال�����دور ال��رئ��ي�����س ل��ل��والي��ات 

على  اإ���رشائ��ي��ل  مت���رد  ت�صجيع  يف  امل��ت��ح��دة 

ال�رشعية الدولية وا�صتهتارها بقراراتها. من 

نقي�صاً  مريكي،  االأ ال��دور  هذا  ف�صول  اآخ��ر 

اخلا�صة  الدولية  والقوانن  ال��ق��رارات  لكل 

ن�صاأ  ال��ذي  وال�رشاع  الفل�صطينية  بالق�صية 

عن الغزو ال�صهيوين اال�صتيطاين لفل�صطن، 

وقع الرئي�س جورج بو�س يوم 9/30/ 2002 

عا�صمة  امل��وح��دة  بالقد�س  ي��ع��رتف  ق��ان��ون��اً 

�رشائيل، واأطلق تعهداته اخلطية وال�صفهية  الإ

التي  بامل�صتوطنات  اإ�رشائيل  احتفاظ  بدعم 

را�صي الفل�صطينية املحتلة رغم  بنتها على االأ

عدم  �رشعيتها، ودعم �صم تلك امل�صتوطنات 

اإ���رشائ��ي��ل. وف��وق كل ه��ذا ك��رر الرئي�س  اإىل 

ب��و���س جم����ددا ت�����ص��وي��غ ك���ل ج���رائ���م احل���رب 

�صد  اإ���رشائ��ي��ل  ترتكبها  التي  واالع���ت���داءات 

ال�صعب الفل�صطيني بذريعة »حقها يف الدفاع 

عن النف�س«!

اأخ��رى، و�صاأن ما بات تقليداً  من ناحية 

مريكين الذين �صبقوه،  مار�صه كل الروؤ�صاء االأ

الدعم  من  ق��دم  باأنه  بو�س  الرئي�س  تباهى 

واالقت�صادي  وامل���ايل  الع�صكري  م��ري��ك��ي  االأ

مما  أك��رث  ا واليته  أثناء  ا �رشائيل  الإ وال�صيا�صي 

دارات ال�صابقة، وباأنه لن ي�صمح  قدمت كل االإ

أو انتقادها.  ي جهة باإدانتها اأو حما�صبتها ا الأ

قانون  �صمي  م��ا  ب��اإ���ص��دار  بعيدا  م�صى  ب��ل 

تكليف  مّت  ومبوجبه  الال�صامية،  مكافحة 

والقن�صلية  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات  ك��اف��ة 

والق�صائية  منية  االأ واملوؤ�ص�صات  مريكية  االأ

أو  و�صواها بر�صد ومتابعة اأي م�صا�س مبا�رش ا

لل�صهيونية  أو  ا لليهود  انتقاد  أو  ا مبا�رش  غري 

من خالل  �صواء  �رشائيل،  الإ أو  ا ال�صهاينة  أو  ا

أو اإعالمية يف  أو مادة ثقافية ا عمل اأو قول ا

اأي مكان من العامل، ومعاقبة من يقدم على 

اأو جماعة  أو موؤ�ص�صة  ا هذا، �صواء كان دولة 

يبدو  مريكية!  االأ القوانن  اأو فردا، مبوجب 

مر اأقرب اإىل اإقامة حماكم تفتي�س ع�رشية  االأ

جهد  اأي  لقمع  ب��اأ���رشه  ال��ع��امل  م�صتوى  على 

ي�صعى اإىل اإقامة العدالة وا�صتعادة احلق يف 

فل�صطن من خالل تكري�س ح�صانة مطلقة 

ال��ع��امل حتمي وج���ود وج��رائ��م  على ام��ت��داد 

اإ�رشائيل وال�صهيونية العاملية و�صبكاتها! 

يف م��ث��ل ه���ذا ال��و���ص��ع غ��ري امل�����ص��ب��وق يف 

نهو�س  اإىل  �صديدة  احلاجة  تبدو   التاريخ، 

فاعل على امتداد الوطن العربي، دفاعاً عن 

الذات وامل�صري، يحمي ويغذي روح املقاومة 

واجلماهريية،  والتنظيمية  الفكرية  وبنيتها 
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اال�صت�صالم  ث��ق��اف��ة  ا���ص��ت�����رشاء  م��واج��ه��ة  يف 

ن�صاين  االإ الواجب  من  والتن�صل  والنكو�س 

والديني والقومي والوطني واالأخالقي جتاه 

فل�صطن عموماً، وعا�صمتها القد�س خا�صة. 

أ�صا�صاً اإىل ثقافة جماهريية  اإنه نهو�س ي�صتند ا

يومية وحيوية دائمة يجد كل فرد فيها وعيه 

أبرز مقومات هذه  املغيب ونف�صه ومكانته. وا

املقد�صية  الثقافة  اإحياء  ووجوهها  الثقافة 

حماية  وتعميمها،  بها  والنهو�س  ورعايتها 

لرتاث هذه املدينة املقد�صة، واإبرازاً ملكانتها 

نحو  على  واحل�صارية  والتاريخية  العقيدية 

يربط املا�صي الذي عمل الغزاة فيه طم�صاً 

أواب���ده  وا ملعامله  وت��دم��رياً  وت�صويهاً  وت��زوي��راً 

واملتواطئون  ال��غ��زاة  يعمل  بحا�رش  وت��راث��ه، 

معهم واملتخاذلون اإزاءهم على خنقه بوقائع 

ث��واب��ت��ه وج���وه���ره مل�صلحة  ت��دم��ر  ج���دي���دة 

ت��ه��وي��د يلغي ك��ل م��ا خ��ال ج��رمي��ة غ��زوه��م 

واغت�صابهم.
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ن�ص������اُن هو الكائن الوحيد يف العامل، الذي ي�صنع الثقافة ويخلُق »طبيعة  االإ

ثاني������ة«. وينح�رشُ كل ن�صاطه بن املكان والزمان، فهو يعي�ُس يف املكان ويبدُع 

نا - العامل اخلارج������ي، اجل�صد، املكان  يف الزم������ان، اإنه مزيج م������ن عاملن: االأ

ن������ا - القوانن الداخلية الذاتية، حيث  املو�صوع������ي حيث ت�صيطر املادة، والالأ

ت�صيطر الروح والعواطف.

وروبية نحن والثقافة الأ

اأديب وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

❁
د. خليل عبد الرحمن
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ن�صان اخلليقُة:  ن�صان خليقٌة وخالٌق. االإ  االإ

ن�صاُن اخلالُق:  تراٌب، عظاٌم، دماءٌ.. اإلخ، واالإ

ن�صان  أ االإ لوحاٌت، �صعٌر، قوان������ٌن.. اإلخ. يبدا

نا، فياأخذ  نا اإىل الالأ
م�صريته الثقافية من االأ

احلجر مثاًل من املكان وينظمه »ينحته« وفق 

قوانين������ه الداخلية، ونح�ص������ل بالنتيجة على 

أ م�صريةٌ عك�صية، من  عم������ٍل فني. ومن ثم تبدا

نا، من الزمان اإىل املكان من  أن������ا اإىل االأ الال ا

ن�صان يبدع داخلياً، ولكن اإن ظلَّ  جديد. فاالإ

أنا ومل يظه������ره لنا يف املكان  قابع������اً يف ال������ال ا

بداع يف داخله. ميوت ذلك االإ

بدت لنا الثقافة على م������رِّ التاريخ باأنها 

ن�صاين )اجل�صد –  تخلق توازناً يف الع������امل االإ

�صنا له������ا مكاناً مبجاًل واآمنا  الروح(، فخ�صَّ

آمن������ا بالتقدم ال������ذي ي�صود  بتطوره������ا، كما ا

ن�صانية امل�صتمر، اأخالقيا  العاملَ، وباأن كمال االإ

ن�صان، مادياً  وعقلياً، يرتبط بازدهار حياة االإ

وقانونياً.

�صباب عدي������دة يتعذر ذكرها هنا اآمنا  والأ

باأوروبة الثقافية وتاأ�صفنا للو�صع الثقايف يف 

أينا يف كل �صيء اأوروبي عالماٍت  بلداننا. فرا

التعليم العام،  للثقافة: املدار�������س الكث������رية، 

وب������اأن كل فالٍح وعامٍل يق������راأ اجلرائد، يهتم 

بال�صيا�ص������ة ويوؤمن بقوة النظ������ام القانوين- 

الد�صتوري، النظام ال������ذي يحرتم حقوق كل 

وروبية،  مواطن، كما اآمنا برفاهية احلياة االأ

بطرق موا�صالتها الرائعة، بعلومها الدقيقة، 

بدميقراطيتها العريقة، ب�صناعاتها املتطورة، 

أ�صياء اأخرى كثرية.  ب�صماناتها االجتماعية وا

أينا جوان������ٍب مظلمة فيه������ا اأي�صاً  وطبع������اً را

نانية واالأخالق ال�صنيعة وا�صطهاد كل من  كاالأ

مي�س ب�صوء القوانن الرجوازية، والعن�رشية 

أننا اعتقدن������ا باأن هذه  عمى.. اإل������خ. اإال ا االأ

اجلوانب املظلمة هي من بقايا املا�صي وباأنها 

�صتزول مع التطور الالح������ق للثقافة، ولهذا 

وروبين الذين  ت�صاَمنَّا مع اال�صرتاكي������ن االأ

جل  قطاعية وكافحوا الأ نا�صلوا �صد بقايا االإ

اإزالة الظلم وتقليم اأظافر ج�صع الرجوازين. 

أ�صا�س الثقافة  حوال، بدا لن������ا باأن ا يف كل االأ

واملجتمعات املدني������ة - القانونية قد تر�صخ، 

وحلَْمن������ا باأن تدخ������ل بلداننا يف ع������امل اأ�رشة 

وروبية، امل�صبع بالثقافة الروحية  ال�صعوب االأ

واملادية.

عندما ب������داأت احلرب العاملية يف اأوروبة 

مل ي�ص������دق مثقفونا باأن حدث كهذا ميكن اأن 

يح�صل يف اأوروبة املح�صنة بالثقافة الروحية 

واملادية، وباأنها ح�صلت ب�صبب اإرادة اإجرامية 

أملانيا، وباأنها جمرد  ملجموعة ع�صكرية حتكم ا

�صوء تفاهم رهيب و�صدفة موؤ�صفة. مل ي�صتطع 

اأح������د اأن يوؤم������ن با�صتمراري������ة وق�صوة ودمار 

ه������ذه احلرب التي ب������دت ال كنتيجة طبيعية 

وتعبري عن حال������ة اأوروبة الروحية والثقافية 
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واالجتماعي������ة، وال كح������دٍث  تاريخي عظيم 

يرم������ز اإىل ب������دء مرحلة جدي������دة، بل حادثة 

عر�صية مر�صية، وا�صرتاح������ة عادية للتطور 

الثقايف.

عندم������ا طالت احلرُب ل�صن������وات عديدة 

وك�صف������ت ع������ن فراغه������ا الهائ������ل، وفظاعة 

طراف  و�صائلها، والعناد املمي������ت اليائ�س لالأ

املتحاربة، تغريت عندئ������ذ عالقة النا�س بها 

تدريجي������اً، واعتق������د كل طرف حم������ارب باأن 

ال�صبيل الوحيد اإىل طريق العودة نحو ثقافة 

احلياة العادية يكمُن يف الق�صاء نهائياً على 

أُعلنت  العدو، وبالتايل على منب������ع احلرب. ا

احل������رب كحرب اأخ������رية موجه������ة لوقف كل 

والقوانن،  الدميقراطية  ق������رار  الإ احلروب، 

وتنظي������م العالقات ب������ن ال�صع������وب. اإال اأن 

احل������رب اأظه������رت، يف الواق������ع، ب������اأن احلق 

والعدال������ة يف العالق������ات الدولي������ة كلم������ات 

فارغة، وباأن الغ�ص������ب واخلوف اأمام العدو 

والكراهية املتبادلة وا�صتغالل النا�س اجل�صع، 

وروبية  هي احلال������ة الطبيعية للعالق������ات االأ

الدولية، كما اأن احلرب اأفل�صت جميع الدول 

وترك������ت فراغاً روحياً فظيعاً، وتركت الياأ�س 

والتمزق.

ن�صان الذي جّمده فال�صفة اأوروبة  ذلك االإ

واأخالقيوها وفنانوه������ا على اعتباره »تتويج 

�صمى«.. اإلخ، تتدهور  اخلليق������ة« و»القيمة االأ

قيمته حتى لي�صري جمرد قيمة تبادلية، كما 

وع������دوا بانت�صار العق������ل واحلقيقة واخلري 

والعدال������ة والنظام، وه������ي مفاهيم اعترت 

أبدية للثقافة  أ�صمى للوجود وُمثاًل ُعليا ا قيماً ا

وروبي������ة، اإال اأن احل������رب برهنت باأن تلك 
االأ

املفاهيم جمرد غزل عاطفي و�صيغ جوفاء.

أه������م نتيج������ة اأظهرتها لنا احل������رب باأن  ا

أب������داً كافية الجتناب  ثقاف������ة ُمعِلمينا مل تكن ا

ميان احلار بقّواد  فظاعة احلرب، فمات االإ

خي������ار، ب������رّواد الدميقراطية  ن�صاني������ة االأ االإ

واال�صرتاكي������ة، بر�صل احلقيق������ة االجتماعية 

هك������ذا  االقت�صادي������ة.  البحبوح������ة  آب������اء  وبا

وروبية  تدريجياً فقدن������ا الثقة بالثقاف������ة االأ

ر احلما�س  ومات �صيءٌ ما يف اأرواحنا، وتبخَّ

عج������اب ال�صديدين، واأ�صابنا برداً روحياً  واالإ

قار�ص������اً، ونظرنا اإليها با�صتغ������راب املهابيل، 

مثل عج������وز ينظر بحب اإىل �صبابه، ومفكراً: 

ألهو بهذا ال�صكل،  »كي������ف �صمحُت لنف�صي اأن ا

واأعي�َس به������ذا اجلنون؟ كيف مل اأالحظ فراغ 

وحماق������ة وخا�صية هذا ال�صاب الرائع؟ كيف 

أنفق كل روحي على هذا الكائن  ا�صتطعت اأن ا

ن�صان ال�صعيف؟ االإ

وروبيون جتميل  ومل ي�صتطع اال�صرتاكيون االأ

وروبية عندما انتقدوا وح�صية  وجه الثقافة االأ

أ�صمايل، ومل يتمكن������وا من خداع  النظ������ام الرا

النا�������س لفرتة طويلة بدفاعه������م عن العدالة 
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واحلرية  االجتماعية 

ر�صي������ة،  االأ واجلّن������ة 

اأي�صاً  �صاهم������وا  فهم 

وبفاعلي������ة �صديدة يف 

فق������دان اإمياننا بتلك 

فهمنا  لقد  الثقاف������ة. 

اخلطاب  هذا  فحوى 

وم������دى دمياغوجيتها 

وفراغها الروحي. مات 

مي������ان اال�صرتاك������ي  االإ

أنه������ار  وا روحي������اً، 

الدم������اء يف البل������دان 

اال�صرتاكية،مع�صكرات 

االعتقال، ال�رش املادي 

�صحال������ة  املتف�ص������ي، 

النفو�������س اال�صرتاكية، 

كل ه������ذه كانت دالل توؤكد عل������ى هذا املوت 

أوروب������ة الدميقراطية  ا الوثن������ي، واأن نه�صة 

بعد �صنوات م������ن التطور الثق������ايف اأو�صلتها 

أمث������ال »لينن«  اإىل اال�صرتاكي������ن املرعب������ن ا

و»�صتالن« و»هتلر«.

ومل يعد ي�صعدنا كثرياً تطور العلم والتطور 

التكنولوج������ي املرتبط ب������ه. يرحل طري العلم 

أ�صلوباً ماألوفاً للتحرك.  عر الف�صاء، و�صار ا

م������ا الفائدة من هذا الط������ري الذي ال يعرف 

ر�س  أين وملاذا يطري اإذا كان ي�صود على االأ اإىل ا

امللُل وال�صعُف وال�صطحية واملر�س الروحي 

امل�صتع�صي على الع������الج؟ وعندما نفكر باأن 

النتيج������ة الواقعي������ة الوحي������دة لتطور طرق 

املوا�صالت اجلوية هي اإمكانية جعل احلرب 

أك������رث �رشع������ة وق�صوة لقت������ل الب�������رش، واإبادة  ا

وروبين بنريان ت�صقط من ال�صماء، عندئذ  االأ

يكون االهتمام الروحي بنجاحاته �صعباً. 

موال،  التطور ال�صناعي العام، تراكم االأ

العم������ل على كمال الظ������روف اخلارجية، كل 

مور لي�صت �صيئ������ة، وطبعاً �رشورية،  ه������ذه االأ

ولك������ن اأال ت�صب������ه �صخ������رة �صيزي������ف وجهده 
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امليوؤو�س منه عندم������ا اأدى التطور ال�صناعي 

التجاري العظيم من خالل احلرب اإىل البوؤ�س 

ن اأن نوؤمن  فال�������س؟. هل من املمك������ن االآ واالإ

نتاج وباأنهما  موال وتطور االإ ب������راءة تراكم االأ

يل  ن�صان االآ �صيوؤديان بنا اإىل ال�صعادة؟. هل االإ

الت والو�صائل امليتة  وطرق املوا�ص������الت واالآ

ن�صانية؟.  جل �صع������ادة االإ خرى �رشورية الأ االأ

ن  ال توجد عندنا اأجوب������ة جاهزة، ولكننا االآ

منل������ك عدم الثقة وال�صك اجتاهها، اللذان مل 

نعرفهما �صابقاً.

حتطم �صنُم الثورة والثّوار و�صنُم ال�صيا�صة 

حت������ت انطباع الثورة الرو�صية، وحتّطم �صنم 

وروبية:   أث������ري املنتج������ات االأ الثقاف������ة حتت تا

يديولوجيات ال�صيوعية  احلربان العامليتان، االإ

والنازي������ة والرجوازي������ة، تل������ك املنتجات - 

�صب������اب التي اأثرت عل������ى الو�صع الروحي  االأ

ن بروؤية �صّكية اإىل القيم  يف العامل. وننظر االآ

وروبية واإىل خريات فنها 
الروحية للثقافة االأ

وحياتها االأخالقية.

ن�صتخل�س مما �صب������ق: اأوالً، نحن فقدنا 

الثقة بالتق������دم كونه مفهوٌم كاذب وغام�س. 

ن�صاني������ة ب�صكل عام  ال تذه������ب والتكتمل االإ

واإن�صانية اأوروبة ب�صكٍل خا�س بطرق م�صتقيمة 

ووا�صح������ة نح������و حتقيق اخل������ري واحلقيقة، 

بالعك�س، ت�صلُّ ب������دون طرق وا�صحة، ترتفع 

عايل وتهبُط م������ن جديد نحو القاع،  نحو االأ

وتعي�������سُ كل مرحلة باإمياٍن م������ا، بكذٍب ما، 

ت�صيُع ومن جديد جتد نف�صها. يتميز ع�رشنا 

ن�صان اإل ماأزٍق حمرٍي  احلدي������ث باأنه اأو�صل االإ

وطريٍق �صبه م�صدودة، وخلَق يف روحه الفراَغ 

وروبية  والق�صوة، كم������ا اأن تطور ثقافت������ه االأ

التي اّدعت باحلرية والدميقراطية والتعليم 

واحلقوق اأو�صل هذا التقدم اأمام اأعيننا اإىل 

و�صع الربرية اجلديدة.

ال يوج������د تقدم، وال توجد طرق وا�صحة 

ن�صانية ال�صري  ومو�صوعية التي ينبغي على االإ

عليه������ا لتجد هدفها ومعنى حياتها اخلا�صة 

بها. لكي نعرف معنى احلياة واإىل اأين نذهب 

ينبغي على كل فرٍد منا اأن يجد �صنداً مطلقاً 

يف روحه، والبحث عن عالمات لطريقه، لي�س 

ر�������س حيث ن�صبح يف حميط النهائي  على االأ

ونتحرك مع املوج بدون هدف، ون�صطدم مع 

تيارات خمتلف������ة، بل يجب البحث، معتمدين 

على خوفنا وم�صوؤوليتن������ا، عن جنمة رفيقة 

أني�صة، جنمة دليلة يف �صماء روحية، وال�صري  ا

وراءه������ا غ������ري مرتبطن ب������اأي تي������ار، ورمبا 

�صدها.

النتيج������ة الثاني������ة لتطورن������ا الروح������ي، 

وىل، هي املفه������وم التقليدي  املرتبط������ة ب������االأ

الغام�س ملفهوم وحدة الثقافة كمجموعة من 

ن�صاني������ة وكاأنها وحدة من�صجمة  منجزات االإ

غري منف�صلة ومتكامل������ة من العلوم، الفنون، 
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اإبداع  خالقية، التعلي������م والرتبية،  احلياة االأ

للجماهري،  الروح������ي  وامل�صت������وى  العظم������اء 

العالق������ات القانوني������ة والنظ������ام احلكومي، 

هذه  ُعر�ص������ت  والتكنولوجي������ا.  االقت�ص������اد 

املفاهيم اأمامنا وكاأنها وحدة متاآلفة ن�صميها 

أينا �صابقاً �صعوبة وتناق�س  »الثقافة«، ولكننا را

ه������ذه املفاهيم. وفهمن������ا باأنن������ا ال ن�صتطيع 

اأن نتح������دث عن وح������دة الثقاف������ة وعبادتها 

ل اإبداع »دانتي« و»�صك�صبري«  بالت�صاوي، فنبجِّ

أو  ������ل كمي������ة ال�صاب������ون امل�صتخدم ا كما نبجِّ

لوح������ات »رامرانت« و»فان ك������وخ« كما اآخر 

زي������اء. وعر�صنا �صابقاً التناق�َس  �رشعات االأ

الوا�ص������ح بن عمق احلياة الروحية من جهة 

وتو�صع انت�صار نتائجها وثمارها اخلارجية من 

جهة اأخ������رى، بن النه�صة احلقيقية واإ�صعاع 

أ�ص�س احلياة الروحية  التعليم اخلارجي، بن ا

الداخلية وال�صع������ارات العالية الر�صمية، بن 

ثقاف������ة ال������روح وثقافة اجل�ص������د. نحن نرى 

الربري������ة الروحية عند �صع������وٍب ذات ثقافة 

�صامي������ة، ونرى الق�صوة عندم������ا ت�صود مبادئ 

اإن�صاني������ة عالية، ون������رى الق������ذارة الروحية 

عندم������ا ت�صود النظاف������ة اخلارجية والغبطة 

أي�صاً ال�صعف الداخلي  االقت�صادية، كما نرى ا

عندما ت�صود العظمة اخلارجية.

فلننتقل م������ن مفهوم الثقاف������ة الغام�س 

واملتناق�������س اإىل مفهوم اأ�صي������ل وب�صيط، اإىل 

مفهوم احلياة وحاجاتها ومطالبها الروحية 

اخلال������دة. الثقاف������ة ه������ي تر�صب������ات احلياة 

ن�صانية الروحية، وعمَّ نبحُث وماذا نقيُم يف  االإ

هذه احلياة. �صن�صمي منتجات ثمار منجزات 

احلياة ب������� »القيم الثقافية«، وهن������ا اأي�صاً ال 

توج������د معايري ثابتة لتحديد م�صتوى احلياة. 

احلياة هي بداي������اٌت خمتلفة مت�صارعة فيما 

بينه������ا، وينبغي علينا اأن نعرف ما هو الرائع 

واحلقيق������ي وما هو القبي������ح والكاذب فيها. 

فاإذا وجدنا اخل������ري احلقيقي، هدف ومعنى 

احلي������اة احلقيقين وتعلّمن������ا كيفية حتقيق 

اخل������ري والهدف واملعن������ى، عندئ������ذ �صنكون 

م�صارك������ن يف اإب������داع ثقاف������ة حقيقية. لقد 

وروبية املاألوفة، ومل  انهارت �صورة الثقافة االأ

تتحمل اختبار جتربة احلرب، وراحت تظهر 

اأعرا�������س خطرية، واأ�صبحنا معلقن يف فراغ 

ر�س وال�صماء، فينبغي علينا اأن جند  ب������ن االأ

مياَن والرجولة  يف نفو�صن������ا فقط الثق������ة واالإ

ل�صناعة ثقافة حياتية وروحية.  

¥µ
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أبو ري�صة املو�صومة »قيد احلرية« يتخذ ه������ذا البحث من ق�صيدة عمر ا

 مثالن دالن على تاأكيد النزوع 
)2(

وق�صيدة ب������دوي اجلبل »الدمية املحطمة«

خر، ويلتقي به على  امل�صار اإليه يف العنوان، ذلك اأن كاًل منهما يتجاوب مع االآ

�صا�صية املتمثلة باملو�ص������وع والتوّجه العام  أ�صا�������س من التقاط������ع يف املحاور االأ ا

أ�صلوبياً  والروؤي������ا، واإن اختلفت طرائق التق������دمي واملعاجلة يف اتخاذها منحى ا

خا�صاً عند كل من ال�صاعرين.

النزوع الربنا�سي 

بني عمر اأبو ري�سة وبدوي اجلبل

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

❁
د. وفيق �سليطني
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 يف عمليات العبور والو�صل النقدي بن 

الن�صن ما يه������دف، اإذاً، اإىل حتديد مناطق 

اال�صرتاك، وتركيز ن�ص������ب التفاعل، وتكثيف 

ثر، من خالل ا�صتجالء ال�صمات اخلا�صة  االأ

باملنزع الرنا�صي، التي حت�رش ههنا على نحو 

ما ا�صتق������رت عليه يف اأ�صول ه������ذا التوّجه. 

ولي�صت الغاية اإثبات تاأثر ال�صاعرين، مبا�رشة، 

ن ذلك اأمر  باأعالم الرنا�صية يف الغ������رب، الأ

يحتاج اإىل مزي������د من اال�صتق�صاء، واإىل كثري 

من التدقيق يف ال�رشوط التاريخية املختلفة 

التي حتك������م عملي������ات االت�ص������ال والتبادل 

الثق������ايف، وت�صبط جمرى قن������وات الرت�صيح، 

وتعّن حدود اإمكانها يف ال�صخ والعمل على 

اإح������داث مفعوالتها يف التع������دي الذاتي اإىل 

دوائر اأخرى تكفل اال�صتقبال واالنخراط يف 

اإعادة اإنتاج الواف������د نوعياً، مبا يتحقق معه 

اإثب������ات التاأثر والتاأثري. وه������و -كما اأبديت- 

�صاأن اآخر خارج نطاق هذا التناول.

اأوًل: يف املو�سوع والتوجيه:

يعك������ف ال�صاع������ران على تاأم������ل مو�صوع 

بداع يف الفن، متخذين من مثال  اخلل������ق واالإ

اإىل املعاجلة  »الدمي������ة املحطم������ة« �صبي������اًل 

والتب�������رش والنفاذ اإىل اأفق اأعلى. فكل منهما 

أ�صري اإبداعه املتحقق يف هذا املثال  قد غدا ا

الفني الرفيع، املتق������ن ال�صنع يف �صكل دمية 

تبلغ من اجلمال ما تخل������ب به لُّب مبدعها، 

فت�صت������ويل علي������ه، وجتعل������ه منقطع������اً اإليها، 

وماأخ������وذاً بها، اإىل درجة التقدي�س والتوثن، 

التي جتعل الفن������ان يعنو ل�صنيعه، ويهيم به، 

ويخلو اإليه للتعّبد يف حمراب جماله.

واإذا كان يف ذل������ك م������ا يذّك������ر باأ�صطورة 

 الذي وق������ع يف حّب متثاله 
)3(

»بيجمالي������ون«

أ�صماها  نث������ى متخيلة ا البدي������ع، وقد �صنعه الأ

مر يف  »جاالتي������ا«، فاإن م������ا ينتهي اإلي������ه االأ

الق�صيدتن ياأتي على خالف ما تنتهي اإليه 

�صطورة. هن������اك يدع������و بيجماليون اإلهة  االأ

احلب »اأفروديت« اأن تبعث يف متثاله الروح. 

وعندما م������ا ت�صجيب له، وت������دبُّ احلياة يف 

التمثال يحقق بيجماليون حلمه بالزواج من 

متثال������ه املع�صوق. اأما هن������ا، يف الق�صيدتن، 

فتنته������ي عالقة املبدع باإبداع������ه املج�ّصد يف 

»الدمي������ة« باأن ينهال عليها حتطيماً، انتقاماً 

فاق الفن يف  لروحه املغلولة بها، وانت�صاراً الآ

طموح جتاوز املتحق������ق بالعلو �صوب املثال، 

أبو ري�صة: وحماولة االلتحاق باملطلق. يقول ا

ي������وَم َح���َط���م���ُت دم��ي��ت��ي

ع���ل���ى ����س���خ���ور ن��ق��م��ت��ي

فرحتي وا  ب���ي:  ه��ت��ف��ُت 
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ح���ري���ت���ي! اإىل  ع�������دت 

ويقول بدوي اجلبل:

اأي����ا دم��ي��ة اأن�����س��اأُت��ه��ا وع��ب��دُت��ه��ا

كما عبد الغاووَن منحوَت اأحجاِر

�سكبُت بها روحي واأهواَء �سبوتي

اأطواري واألوان اأحالمي وبدعَة 

جمعُت بها الدنيا فكانت �سالفتي

وكاأ�سي وُندماين واأهلي و�سّماري

مْت  حطَّ ث��ّم  اأن�ساأُتها  دم��ي��ًة  وي��ا 

ار يداَي الذي اأن�ساأُت حتطيم جبَّ

جمالِك من �سحري وعطرك من دمي 

وفتنتِك الكربى خيايل واأ�سعاري

وعلى الرغ������م من التقاء ه������ذه النتيجة 

بدالل������ة ما انتهت اإليه عالقة »مايكل اأجنلو« 

بتمثاله »مو�صى«، ف������اإن الفارق بينهما يبقى 

أراد  حمفوظ������اً، م������ن حي������ث اإن الفنان هن������ا ا

لتمثال������ه اأن ينطق على غ������رار »جااليتا«، اإذ 

آيات الكمال الفني ما يتحّدى  راأى فيه م������ن ا

ن�صاين، وما يدفع اإىل  به اأمنوذج اجلم������ال االإ

طموح جماوزة الكتلة اجلامدة باإمكان تدّفق 

الروح يف اأو�صال التمثال.

م������ا ن�صوقه، على هذا امل�صتوى املتعّن يف 

الق�صيدتن، يوؤك������د ملمحاً بارزاً من مالمح 

التوّج������ه الرنا�صي، ويلتقي ب������ه يف جعل فن 

النحت اأمنوذجاً لعم������ل ال�صاعر. وال�صك اأن 

هذا الرب������ط، الذي يق�صي باإج������راء ال�صعر 

على النح������ت، وبقيا�س اإب������داع ال�صاعر على 

اإبداع املَثَّال، هو اإقرار بعظمة الفن اليوناين 

القدمي، ودعوة اإىل االقتداء به، من جديد، يف 

تقان والعناية بال�صكل.  خ�صائ�س الدقة واالإ

فق������د كانت غاية الرنا�صي������ن اأن يبدعوا يف 

ال�صع������ر مثل تل������ك التماثيل، اعتم������اداً على 

اللفظ وال�صكل وال�ص������ورة، فاأخذوا ينحتون 

�صكال نحت������اً دقيقاً، كما يفعل  العبارات واالأ

أو كما يفعل ال�صائغ اإذ ينحت جوهرة  املَثَّال، ا

 .
)4(

بن يديه

اإن ح�صور الدمي������ة مو�صوعاً مركزياً يف 

الق�صيدتن يحقق بذاته هذا الربط، ويوؤكد 

م�صعاه يف الرتكيز على عناية ال�صعر بالت�صوير، 

أ�ص������وة بالنماذج الكال�صيكية اليونانية. وعلى  ا

�صا�������س نالحظ اأن دمي������ة ال�صعر يف  هذا االأ

الق�صيدتن لي�صت �صنيعاً عادياً، بل هي، يف 

بداع ال تقلُّ �صمواً  آي������ة يف االإ جمال النوعي، ا

�صل اجلارية عليه يف النماذج امل�صار  ع������ن االأ

اإليها. وهو ما تذهب اإليه الرنا�صية من جعل 

 .
)5(

لفاظ ال�صعر �رشباً من النحت يف عامل االأ

واعتماداً عل������ى جتلية اخل�صائ�س املو�صولة 

بذلك من اإحكام الربط، ودقة ال�صنعة، وقوة 
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الوقع، كان متجيد الفن لذاته، 

ناأياً  بطبيعته،  بداع  االإ وتقدي�س 

أ�ص������كال التوظيف  به ع������ن كل ا

والت�صخري يف جم������االت خارجة 

عنه. ومن ه������ذا القبيل ما نقع 

عليه يف الق�صيدتن من مظاهر 

تعلّ������ق الفن������ان بتحفت������ه الفنية 

»الدمي������ة«، وم������ن �صغف������ه بها، 

وان�رشافه  بجماله������ا،  وافتتانه 

عن كل ما عداها، وكاأنه نا�صك 

أبولو« اإله ال�صعر  يتبتل يف معبد »ا

املتجلي يف ح�رشتها.

ثانيًا: يف املعاجلة والروؤيا:

كما تلتقي الق�صيدتان على حمور عبادة 

الفّن، من خالل ا�صتئثار الدمية بلُّب مبدعها، 

على النحو ال������ذي يجعل من الفاعل مفعوالً 

بداعه املتحقق ب�ص������ورة خارجية م�صتقلة  الإ

عنه، كذلك يجري التقاطع بينهما على فعل 

بداعي  ت التحفز االإ حتطيم الدمية التي كفَّ

عند �صانعها بهيمنته������ا عليه، فاأحالته على 

الفراغ من هذه اجلهة، ووقفت ن�صاطه على 

ترجي������ع م�صاعر الهيام به������ا، واالنقطاع اإىل 

بداع الذي �صّبه  مناجاتها، واالكتواء بلهب االإ

فيه������ا. ومن هن������ا كان حتطيمها يف الن�صن 

بداعية  ينطوي على معنى ا�صتعادة الذات االإ

أف������ق التوت������ر اخلا�س مبنحى  لذاته������ا على ا

اخللق والتجاوز، وعلى �رشورة �صيانتها من 

العطالة، والناأي بها عن الركون اإىل متحقق 

ن يف ذلك خف�صاً لها، واإخماداً  اإجنازه������ا، الأ

بداع فيها. لتوهج �رشارة االإ

يف بن������اء املو�ص������وع، عل������ى ه������ذا النحو، 

يتبدى ما قلناه وا�صح������اً عند بدوي اجلبل. 

فه������و يقّدم مو�ص������وع اخلل������ق الفني ب�رشب 

أ باإجناز الدمية  من التنامي الطبيعي، يب������دا

اإبداعياً فري������داً، يتلوه  وا�صتوائه������ا حتقق������اً 
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ف�صاح عن لواعج الفنان يف ا�صتكانته اإىل  االإ

ما خل������ق، ويف حتوله اإىل اخل�ص������وع اأمام ما 

أبدع، و!ال�صتنام������ة اإىل رفعة ما اأجنز، حتى  ا

ليغدو ذلك الولع باملتحقق اإقفاالً على ممكن 

الفن، وتهديداً بتيّب�س الذات ون�صوب منابع 

ب������داع فيها. وبهذا يك������ون حتطيم الدمية  االإ

بالوحي  للمطلق الفني، واعت�صاماً  انت�صاراً 

الرنا�صي املو�صول، عند اأعالمه، باإله ال�صعر 

على جبل الرنا�ص�س. وهو، يف الوقت نف�صه، 

بداعية بت�صعري لهب الفن  انت�صار لل������ذات االإ

املقّد�س فيه������ا، وبحملها، م������ن جديد، على 

ارتقاء معطياتها وج������واز مفعوالتها يف اأفق 

الفن املحفوز مبطاولة املطلق واالنفتاح عليه. 

ولذلك يقول البدوي خماطباً  الدمية:

عْت خلقتِك من اأهواء نف�سي ونوَّ

بِك احل�سَن اأهوائي وحّبي واأوطاري

نني لأ اإّل  اك  َخ���دَّ ُي�ستهى  فما 

تركُت على خّديِك اإثمي واأوزاري

نني لأ اإّل  عيناك  اأ���س��ك��رْت  وم��ا 

�سكبُت بجفنيِك الغويني اأ�راري

فتوَنُه  خلقُت  ح�سٌن  ُي��ن��ك��رين  اأَ

فيخنقني عطري وحترقني ناري

وُتنكرين! يا غ�سبة ال�سعر والهوى 

ويا غ�سبة الدنيا ويا غ�سبة الباري

أبو ري�صة  يف مقابل ذلك، جن������د اأن عمر ا

أ�صلوبي������اً اآخر،  يتخ������ذ يف ق�صيدت������ه منحى ا

أ م������ن حيث انتهت ب������ه املكابدة الفنية  فيبدا

اإىل حتطي������م الدمية. وهو فعل ي�صري، بذاته، 

اإىل �صي������اق متقدم تكتف������ي العالقات اللغوية 

�صع������ار ب������ه. ويف اختي������ار هذه  الن�صي������ة باالإ

البداي������ة يتجاوز ال�صاع������ر الرتكيز على دفق 

م�صاعره وانفعاالته، فال يُتيح لها اأن تفي�س 

وتتمّدد، ك������ي ال تطغى عل������ى حفظ و�صوح 

أو عل������ى الق�صد اإىل  املو�ص������وع وا�صتقالله، ا

ا�صتجالء احلقيقة املرجّوة من خالل توجيهه 

ملاح، ويرتك  ومعاجلت������ه. ولذلك يكتف������ي باالإ

فجوات ال�صي������اق مفتوحة، ن�صبياً، على عمل 

التلقي واإعادة البن������اء، موؤثراً انتهاج طريقة 

يف التقدمي لها درجة عالية من املو�صوعية. 

فبعد حتطيم الدمية، اأماًل با�صتعادة حريته 

امل�صلوبة، يقول:

يام بي ت الأ ومرَّ

عابثًة ب�سلوتي

فلم تطالعني بنعمى

دمعة اأو ب�سمِة!

فال روؤًى يف غفوتي 

ول منًى يف يقظِة

اأيُّ حياٍة هذه!
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رتيبٍة مّلٍة، 

بعيدٍة عن ماأرب

بريئٍة من عّلِة

اإذا كان حتطي������م الدمي������ة موّجهاً برغبة 

حتري������ر الذات م������ن ا�صتيالء جم������ال املنجز 

الفني عليها، وتوجهاً للعودة بها اإىل حاٍل من 

الطماأنينة املت�صورة يف الوجود العاري الذي 

ينخف�س فيه التوتر اإىل نحو درجة ال�صفر، 

ف������اإن وهم احلرية املق������رون باال�صت�صالم اإىل 

الوج������ود احليواين الع������ام، بعي������داً عن قلق 

أف������ق الفّن  ب������داع وح������رارة التوّث������ب نحو ا االإ

واجلمال، �رشعان ما يتال�صى، ويتك�ّصف عن 

�صّده، اإذ يغدو، هو نف�صه، قيداً على الذات، 

ي�صجنه������ا يف اإطار الوج������ود املت�صّيئ. وهكذا 

تك������ون الق�صيدة جم������االً للك�صف عن حقيقة 

�صامي������ة، يتقرر معه������ا اأن احلرية هي قرينة 

ب������داع، و�صنو املغام������رة بالوجود  اخللق واالإ

العادي، لتحقيق امت������الء، الذات بذاتها عن 

طري������ق الفن واجلم������ال. وهو ما ي������رّد اآخر 

أبو ري�صة  أولها عند عم������ر ا الق�صيدة عل������ى ا

بداعية نحو مزيد من العلو  حلفز التجربة االإ

يف اأفق املعراج الفني. يقول:

ما يل اإىل املا�سي اأعوُد

ثائَر الَتَلّفِت؟

م�ستعر�سًا جراحه

بلهفٍة وح�رِة

وا وح�ستي يف وحدتي

يف القيد من حريتي!!

وتاأتي جملة اخلت������ام يف قفلة الق�صيدة، 

أبو ري�ص������ة، لتحدث انقالباً  على عادة عمر ا

و�ص������اع والت�صورات، على النحو الذي  يف االأ

ي�صيء عمق امل�صافة ب������ن البداية والنهاية، 

ويك�صف عن �صمو اللحظ������ة اجلمالية، التي 

هي معقد احلرية، ومناط اخلال�س بالفّن.

وال �ص������ك اأن تلك الع������ودة، التي يعطف 

نحوه������ا ال�صي������اق، هي فتح جدي������د لتجربة 

بداع على اأقا�ص������ي املادة ، تنقية للجوهر  االإ

فيها، وتنزيهاً للوح������ي الرنا�صي عن التعلّق 

أو ع������ن الركون اإىل  عرا�س، ا بال�ص������وارد واالأ

متحقق������ات الفن، التي هي قيد على مطلقه 

الذي ال ي�صتنفد. وبهذا املقيا�س تكون العودة 

من ال�ص������ورة الظاهرة اإىل القوة الفاعلة لها 

عودة اإىل اأعماق الذات الغائرة، حيث يتكثف 

الوح������ي الرنا�صي املاأخ������وذ مبطلق اجلمال. 

وذلك ما ينتهي اإلي������ه البدوي يف نظرته اإىل 

الفّن، فيقول متوجهاً اإىل الدمية املحطمة:
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رددُتِك للطني الو�سيع وما َحَنا 

على رو�سِك الهاين هبوبي واإع�ساري

وفارقُت اإْذ فارقتِك الطنِي وحَدُه

وعادْت اإىل نف�سي عطوري واأنواري

ثالثًا: املكّون الربنا�سي بني التجربتني:

�صلوبية، بن  يف تاأمل الفوارق اللغوية واالأ

أبو ري�صة، يت�صح اأن  ق�صيدتي البدوي وعمر ا

ثمة تفاوتاً يف بروز مالمح النزوع الرنا�صي 

أثره. ففي ق�صيدة البدوي تت�صافر  وانك�صاف ا

عنا�������رش املبن������ى، وتنجلي بق������وة ح�صورها 

وا�صتقراه������ا اأمام احلوا�������س، فتطالعنا مواد 

الت�صكيل من �صف������اء اللفظ وفخامته، ودقة 

بن������اء العبارة، وقوة الوقع يف القافية، ومتانة 

ج������زاء، واحلر�س  الن�ص������ج، واملواءمة بن االأ

على ات�ص������اق عنا�رش ال�صكل. واإن كان يتخلّل 

بانة عن  ذلك �صيء م������ن ت�رشيب امل�صاعر واالإ

خلجات النف�س، مما حاول������ت الرنا�صية اأن 

أية حال، مل يكن فوق  حتّد منه. وهو، عل������ى ا

املحتم������ل بحي������ث يع�صف باحل������دود، ويخّل 

بو�صوح ال�صورة.

أبو ري�صة التوّجه  يقابل ذلك عند عم������ر ا

نحو الغو�س عل������ى مطاولة احلقيقة الكلية، 

وحماول������ة اإبرازها بعيداً ع������ن االن�صياق وراء 

�صور الذاتية وعوامله������ا الغائمة. ولذلك بدا 

يف ن�صج������ه احلر�س على جدي������ة امل�صمون، 

واملقدرة على �صيانته ب�صبط االنفعال وكبح 

ال�صحن������ة العاطفي������ة، بغية ج������الء املو�صوع 

بدرجة عالي������ة من الو�صوح، وم������ن ال�صفاء 

ال������ذي مل يتعكر بفيو�س الذات. وهو ما ر�ّصخ 

املحافظة على ا�صتقاللي������ة املو�صوع، ومّكن 

�صاأن العكوف عليه والنفاذ اإىل اأ�رشاره.

�ص������ارة اإىل اأن ما غاب عن  وقد جتدر االإ

أبو ري�صة م������ن عنا�رش املبنى،  ق�صي������دة عمر ا

التي توّفر عليها ن�ّس البدوي، وجد تعوي�صه 

يف مه������ارة التالعب الفني بوح������دات البناء، 

وا�صتثمار التقدمي والتاأخري فيها على النحو 

الذي يحق������ق ثراء املعاجلة باحلفر على دّرة 

عماق، وا�صت�صف������اء الفكرة، وتقدميها يف  االأ

اخل������ارج مبزيد من ال�صالب������ة واملو�صوعية. 

وذل������ك م�صتوى اآخر م������ن امل�صتوي������ات التي 

حر�صت عليها الرنا�صية، يف روؤيتها لل�صعر، 

يتكام������ل مع امل�صتوى ال�صابق، ويتجاوب معه، 

على قاعدة تاأكي������د النزوع الفني امل�صار اإليه 

يف �صدر هذا التناول.
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يُع������ّد كتاب »عي������ار ال�صعر« واحداً من الكتب النقدي������ة العربية الهامة يف 

وىل، منذ بداي������ة الع�رش العبا�صي. وقد اأثبت ح�صوره منذ تاأليفه  مراحلها االأ

ن، نظراً ملا يحتوي عليه من  يف بداية القرن الرابع الهجري وال يزال حتى االآ

آراء نقدية هامة ومعايري يف نقد ال�صعر وتقييمه ت�صلح يف معظمها لكل زمان  ا

أبتعد كثرياً لو قلت اإنه يف جممله ي�صكل نظرية �صبه متكاملة، لو  وم������كان، وال ا

نظرنا اإليه من منظار زمنه الذي عا�س فيه.

نظرية ال�شعر عند ابن طباطبا

اأديب و�ساعر �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
عبد الرحمن عمار
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  ومفردة »عيار« التي جاء بها ابن طباطبا 

كم�صطلح نقدي يعني به������ا »مفهوم« ال�صعر 

يف عرفن������ا احلديث، وه������ي يف اللغة م�صدر 

من عاير املكايي������ل واملوازين، وهذا يعني اأن 

ابن طباطبا، حن جاء بهذه املفردة، اأو هذا 

امل�صطل������ح، كان يعن������ي بذلك تقيي������م ال�صعر 

ووزن مفاهيمه مبي������زان دقيق وح�صا�س، بل 

أَِقيُموا  و�صارم، يذكرنا بق������ول اهلل تعاىل: »َوا

يَزاَن« وهذا ما  الَْوْزَن ِبالِْق�ْصِط َواَل تُْخ�رِشُوا امْلِ

نلم�صه يف اأكرث من مو�صع من كتابه.

واأول ما يطالعنا به ابن طباطبا يف كتابه، 

هو تلك العبارة التعريفي������ة الدقيقة املكثفة 

أ�صلوب الدقة والتكثيف  املخت�رشة لل�صع������ر، وا

واالخت�صار مع ال�صمولية املطلوبة، هو منهج 

اتبعه املوؤلف يف كتابه ب�صكل م�صتمر »ال�صعر 

أ�صع������دك اهلل- كالم منظ������وم« وهو عنده  -ا

يختلف عن املنثور »الذي ي�صتعمله النا�س يف 

خماطباتهم، مبا خ�ّس به من النظم الذي اإن 

�صماع وف�صد على  ُعدل به عن جهته جّمته االأ

الذوق«. وهنا قد يفهم البع�س من هذا القول 

اأن ابن طباطب������ا يعني بالنظم الوزن املعتمد 

يف بحور ال�صع������ر، وهذا فهم، اإن وجد، لي�س 

مر كذلك  يف مكانه ال�صحي������ح، اإذ لو كان االأ

ملا خرج عمن عرف ال�صعر حن قال: »ال�صعر 

كالم موزون مقف������ى« وهو تعريف غري دقيق 

وغري �صامل، وكاأين بابن طباطبا اأدرك ق�صور 

هذا التعرف، فتابع روؤيته بالقول »فمن �صّح 

طبُع������ه وذوُقه مل يحت������ج  اإىل اال�صتعانة على 

نظم ال�صعر بالعرو�س التي هي ميزانه، ومن 

ا�صطرب عليه الذوق مل ي�صتغن عن ت�صحيحه 

وتقوميه مبعرفة العرو�س واحلذق بها حتى 

ت�صري معرفت������ه امل�صتف������ادة كالطبع الذي ال 

)1(
تكلف معه«.

من خالل قراءتنا له������ذه البداية الهامة 

الت������ي ا�صتهل ابن طباطب������ا احلديث بها عن 

أو لنقل عن نظريته ال�صعرية،  روؤيته النقدية، ا

ميك������ن اأن ن�صتخل�������س منها ع������دة معطيات 

خمتلفة، نلخ�صها بالتايل: 

تعّد املوهبة من ال�رشوط ال�رشورية   -1

التي يجب اأن تتوفر عند ال�صاعر، لكي ياأتي 

�صم������اع«. واملطبوع على  ب�صع������ر ال »متجه االأ

ال�صعر ي�صتطيع اأن ي�صوغ ال�صعر املوزون دون 

اأن يكون له معرفة بالعرو�س، مبا ميتلكه من 

�صليق������ة وح�س مو�صيقي داخلي. وهذا القول 

ميكن اأن يكون اإ�صارة من ابن طباطبا اإىل اأن 

�صعراء اجلاهلية ومن جاء بعدهم يف الع�رشين 

م������وي، قد اعتمدوا يف  ول واالأ �صالمي االأ االإ

�صياغة ق�صائدهم عل������ى طبعهم و�صليقتهم 

واإح�صا�صه������م املو�صيق������ي ال�صلي������م وموهبتهم 

العفوي������ة ال�صامل������ة، فجاءت تل������ك الق�صائد 

متفاوتة يف ت�صكيالتها ومتعددة يف اإيقاعاتها 

أنغامها،  مع ان�صجام �صبه ت������ام يف تناغمها وا
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أولئك ال�صعراء  ي �صاعر من ا دون اأن يك������ون الأ

أية خلفية معرفية بعلم العرو�س الذي يعود  ا

الف�صل باكت�صافه وترتيبه وتبويبه اإىل اخلليل 

ابن اأحمد الفراهي������دي، حيث اأّلف يف هذا 

العلم عدة كتب، منها )كتاب العرو�س( وهو 

ل كتاب اأُلف يف هذا الباب، وكذلك )كتاب  وَّ
أ ا

يقاع(. ومن البدهي القول  النغم( و )كتاب االإ

اإن البحور ال�صعرية التي اكت�صفها الفراهيدي 

وحدد قوالبها جاءت بع������د ا�صتقرائه لل�صعر 

العربي عموماً، وا�صتناده اإىل ما متتلكه هذه 

أنغ������ام واأحلان خا�صة  أو تلك من ا الق�صيدة ا

بها ومبثيالتها من الق�صائد. 

وال نزع������م الق������ول ههن������ا اأن الق�صائ������د 

اجلاهلي������ة وم������ا ج������اء بعدها قب������ل جميء 

الفراهيدي هي حُمكمة الوزن متاماً، وتخلو 

أو ن�ص������از مو�صيقي،  م������ن اأي خل������ل عرو�صي ا

ف�صعراء تلك الع�صور لي�صوا يف �صويه واحدة 

م������ن التاألق والق������درة على �صب������ك الق�صائد 

باإح������كام تام، فقد زّل حت������ى ال�صعراء الكبار 

منه������م، اإذ مل يتمك������ن بع�صه������م م������ن تكوين 

النغم������ات املو�صيقية ال�صليم������ة عند �صياغة 

أ�ص������ار الهمذاين اإىل  جمله������م ال�صعرية، وقد ا

مو�صوع خروج ال�صعر على �صلطة علم العرو�س 

كليل(، وكذلك �صوقي  وقواع������ده يف كتابه )االإ

�صيف يف كتابه )الع�رش اجلاهلي( حن ذكر 

بر�س(. اأن ق�صيدة )عبيد بن االأ

اأق������ف������ر م������ن اأه������ل������ه م����ل����ح����وُب

ف�����ال�����ُق�����ُط�����ِب�����ّي�����اُت ف����ال����ذن����وُب

الت������ي هي م������ن خمل������ع الب�صي������ط، قلّما 

أو زيادة يف بع�س  يخلو منها بيت من حذف ا

كر: تفاعيله، ق�صيدة املرق�س االأ

��َم��ْم ه��ل ب��ال��دي��ار اأن جت��ي��ب ���سَ

����ْم ل�����و ك������ان ر������س�����ٌم ن����اط����ق����ًا َك����لَّ

فهي م������ن ال�رشيع، وق������د خرجت �صطور 

أبياته������ا على هذا الوزن، كال�صطر الثاين من  ا

هذا البيت:

م���ل���ٌك غ������زا  اأن  يف  ذن���ب���ن���ا  م�����ا 

ُم���رَغ���ْم َج���ْف���َن���َة ح������ازٌم  اآل  م���ن 

فاإن������ه من الكامل. ومنهم من خرج متاماً 

 بن ربيعة 
ّ
على اأوزان اخلليل كنوني������ة �ُصلَِمي

الذي يقول فيها:

��������وًة وَن�����������������سْ ������������واًء  �������������سِ اإّن 

)2(
م������������وِن وَخ�����َب�����َب ال�����ب�����ازِل الأَ

اإذن ال ي�صف������ع لل�صعر عن������د ابن طباطبا 

اأن يك������ون موزوناً ومقفى حت������ى ينال درجة 

ال�صعري������ة، ما مل تتوفر في������ه املقومات الفنية 

ال�رشوري������ة، واإذا م������ا فقد تل������ك املقومات، 

ف������ال يختلف عن النرث يف �ص������يء اإال يف كونه 

ميتلك مو�صيقى عرو�صي������ة ال اإح�صا�س فيها 

والاإدها�������س. ولذل������ك ن�صتطي������ع التاأكيد اأن 

أو قوالب  العرو�������س لي�صت اإال جمرد موازين ا

ت�صتق������ّر يف داخلها البني������ة ال�صعرية، بكل ما 
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البنية  تلك  عليه  حتتوي 

من �صور �صعرية ودالالت 

أو رموز. ا

اب������ن  كان  ل������و   -2

طباطب������ا قري������ب العهد 

من������ا زمنياً لقلن������ا اإن يف 

التايل »فمن �صّح  كالمه 

طبُع������ه وذوُق������ه مل يحتج 

عل������ى  اال�صتعان������ة  اإىل 

بالعرو�س  ال�صع������ر  نظم 

التي ه������ي ميزانه، ومن 

ا�صط������رب عليه الذوق مل 

ي�صتغ������ن ع������ن ت�صحيحه 

وتقوميه مبعرفة العرو�س 

واحل������ذق به������ا« اإيح������اًء 

أو  ا واإ�صارًة للنرث ال�صعري 

التي  النرثية  الق�صي������دة 

ب������داأت ت�صود منذ بداي������ة الن�صف الثاين من 

الق������رن الع�رشين، فاإذا اعتم������دت ال�صياغة 

دبية على الطبع ال�صحيح والذوق ال�صليم  االأ

�صمن املعايري واملقومات ال�صعرية، فاإن تلك 

ال�صياغة )النرثية( تدخل يف نطاق الق�صيدة 

ال�صعري������ة، والعك�س اأي�صاً �صحيح، فمن جاء 

بن�س موزون ومقف������ى وح�صب، اأي خال من 

كل ما يجب اأن حتت������وي عليه الق�صيدة من 

ألق �صعري متوا�صل اأو متقطع، فهو يُعّد، يف  ا

مثل ه������ذه احلالة، ن�ص������اً منظوماً يدخل يف 

باب النرث البارد ال������ذي ال ي�صفع له ال اإيقاع 

وال قافية.

خرية »حتى  واملالحظ يف عبارته االأ  -3

ت�صري معرفت������ه امل�صتف������ادة كالطبع الذي ال 

تكلف معه« اأن فيها اإ�صارة هامة اإىل م�صاألة ما 

نطلق عليه اليوم »التجربة ال�صعرية« مبعنى 

�رشورة ممار�ص������ة الكتابة ال�صعرية با�صتمرار 

حت������ى جتعل م������ن يقر�س ال�صع������ر دون طبع 

أو بتعب������ري اأو�صح ي�صنع  يق������رتب من الطبع، ا
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لنف�ص������ه لوناً م������ن املوهبة املقبول������ة، وبذلك 

أ�صلوبه يف التعامل مع ال�صعر مريحاً  ي�صب������ح ا

»ال تكلف معه«.

❁    ❁    ❁

وقد اأدرك ابن طباطبا اأن املوهبة وحدها 

ن�ص������ان �صاعراً والق�صيدة  ال تكفي لتجعل االإ

ذات مقوم������ات �صعرية متكاملة اأو قريبة من 

التكام������ل، واإمنا حتت������اج اإىل الثقافة العامة 

الت������ي يجب على ال�صاعر اأن ميتلكها ويحيط 

بها، لتكون املوهبة والثقافة كجناحي الطائر 

أ�صار اإليه  ال�صعري، اإن �صّح التعبري. وهذا ما ا

يف الفق������رة الثانية عند حديث������ه عن اأدوات 

ال�صعر التي هي بح������د ذاتها الثقافة العامة 

التي اأ�رشنا اإليها، حن قال: »ولل�صعر اأدواٌت 

يجب اإعدادها قب������ل َمرامه )ال�صعر( وتكلّف 

أداةٌ من اأدواته مل  نظمه، فمن نق�صت علي������ه ا

يَْكُم������ل له ما يتكلّفه من������ه، وبان اخللل فيما 

ينظمه، وحلقته العيوب من كل جهة«. وهنا 

ي�صعنا ابن طباطبا اأمام نظام ال ي�رش الكثري 

من ال�صع������راء، نظراً ل�رشامته وتعدد حاالت 

�رشوطه، بحيث ال يجب على من يريد قر�س 

ال�صع������ر والتعام������ل معه اأن يخ������ل بجزء ولو 

ب�صي������ط منه، على الرغم من �صعوبة تطبيقه 

ب�صكل متكامل.

دوات الت������ي ذكره������ا ابن  وم������ن تل������ك االأ

طباطب������ا: التو�صع يف علم اللغة، والراعة يف 

داب، واملعرفة  عراب، والروؤية لفنون االآ علم االإ

أن�صابه������م ومناقبهم ومثالبهم،  باأيام النا�س وا

والوق������وف على مذاهب العرب )يف تاأ�صي�س( 

ال�صعر والت�رشف يف معانيه يف كل فن قالته 

العرب في������ه و�صلوك مناهجه������ا يف �صفاتها 

وخماطباته������ا وحكاياته������ا واأمثالها، وال�صنن 

امل�صتعمل������ة منه������ا، وتعري�صه������ا وت�رشيحها، 

واإيجازها،  واإطالتها  وتق�صريه������ا،  واإطنابها 

ألفاظها، وجزالة  ولطفها وخالبتها، وعذوبة ا

معانيها، وح�صن مباديها، وحالوة مقاطعها، 

واإيفاء كل معن������ى حظه من العبارة، واإلبا�صه 

لفاظ حتى يرز يف اأح�صن  م������ا ي�صاكله من االأ

زي وابه������ى �صورة، واجتناب م������ا ي�صينه من 

�صفا�ص������ف الكالم و�صخي������ف اللفظ، واملعاين 

�صارات  امل�صتردة والت�صبيه������ات الكاذبة، واالإ

والعبارات  البعي������دة،  و�صاف  واالأ املجهول������ة 

)3(
الغثة..«.

اإن املتاأم������ل جي������داً يف ه������ذه العب������ارات 

دوات ال�صعرية، كما �صماها ابن  أو االأ النقدية، ا

أو  أنه اأمام ما ي�صبه العناوين ا طباطبا، يدرك ا

قالم ملنهج يكاد يقرتب من نظرية  روؤو�������س االأ

أ اأوالً ب�رشورة  �صعري������ة متكامل������ة. فهو يب������دا

امتالك ما ن�صميه؛ العوامل املعرفية، لتكون 

بداع ال�صعري،  قاع������دة انطالق اإىل رحاب االإ

�صلوب الذي  وقد اأورد فيما بعد مثاالً على االأ

قدمون من قبله  تعاطاه الكث������ريون واتبعه االأ
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واملحدثون يف عهده، عندما ذكر اأن عبد اهلل 

أبي األف خطبة ثم  الق�رشي ق������ال: »حّفظني ا

أُرْد بعد �صيئاً  قال يل تنا�صها، فتنا�صيتها، فلم ا

من الكالم اإال �صهل علي«. ويعّد ابن طباطبا 

اأن ما حفظ������ه عبد اهلل الق�رشي من خطب، 

كان »ريا�صة لفهمه، وتهذيباً لطبعه، وتلقيماً 

لذهنه، وم������ادة لف�صاحته، و�صبب������اً لبالغته 

. وهذا يعّد جانباً معرفياً 
)4(

ولَ�َصِنه وخطابته«

خرى الت������ي ي�صرتطها ابن  من اجلوان������ب االأ

طباطبا، وتتلخ�س ب� »التو�صع يف علم اللغة، 

ع������راب، والرواية لفنون  والراعة يف فهم االإ

داب.. والوقوف على مذاهب العرب )يف  االآ

تاأ�صي�س( ال�صعر«. هذه هي من�صة االنطالق، 

اإن �صح التعبري، عند ابن طباطبا، للبدء بقر�س 

ال�صعر ال������ذي هو املرحلة الثانية من مراحل 

منهج������ه النقدي، اإذ يجب عل������ى ال�صاعر اأن 

قدمن يف خمتلف  يت�رشف مبعاين �صع������ر االأ

فنونه م������ن فخر وهجاء ون�صيب ورثاء، ال اأن 

أو يقلدها وين�صج على منوالها، كما  يتناولها ا

يتبادر للذهن من كالمه.

أم������ا املرحل������ة الثالثة الت������ي يجب على  ا

ال�صاع������ر �صلوكه������ا ليكون �صع������ره »كال�صبيكة 

املفرغة والو�صي املنمنم« ح�صب تعبريه، فهي 

القدرة والتمكن م������ن »اإيفاء كل معنى حظه 

من العبارة، واإلبا�صه ما ي�صاكله )اأي ما مياثله 

لف������اظ حتى يرز يف اأح�صن  وينا�صبه( من االأ

أبهى �ص������ورة )يف اإ�صارة منه اإىل تالحم  ذي وا

ال�صكل وامل�صم������ون( »واجتناب ما ي�صينه من 

�صفا�صف ال������كالم و�صخي������ف اللفظ واملعاين 

�صارات  امل�صت������ردة والت�صبيهات الكاذب������ة واالإ

املجهولة«.

أو  ثم يكّرر فيما بع������د تعاليمه النقدية، ا

التاأكي������د على نظريت������ه ال�صعرية، ولكن فيما 

يتعلق باملرحلة التالية من العملية ال�صعرية، 

أ فيها  وه������ي املرحلة التنفيذي������ة التي يب������دا

ال�صاع������ر ترتي������ب م�صاع������ره واأحا�صي�صه يف 

الذهن، ث������م ت�صطريها على ال������ورق من بعد 

ذلك . كما يف قوله التايل:

»وينبغي لل�صاعر اأن يتاأّمل تاأليف �صعره، 

أبيات������ه، ويقف على ح�صن جتاورها  وتن�صيق ا

أو ُقبْح������ه فياُلئم بينها لتنتظ������َم له معانيها،  ا

ويت�ص������ُل كالُمه فيه������ا، وال يجعل بن ما قد 

أ و�صفه وبن متامه ف�صاًل من ح�صٍو، لي�س  ابتدا

من جن�س ما هو فيه، فيُن�صي ال�صامَع املعنى 

أنه يتحّرز  ال������ذي ي�صوق الق������ول اإليه . كم������ا ا

م������ن ذلك يف كل بيت، ف������ال يباعد كلمة عن 

اأختها، وال يحجز بينه������ا وبن اأختها بح�صٍو 

)5(
ي�صينُها«.

ويف اأبحاثه التطبيقية يورد مناذج كثرية 

�صع������ار املحكمة، املُتَقنَ������ة، املُ�ْصتَْوفاِة  من »االأ

لفاظ  املَع������اين، احل�َصنَة الَو�صف، ال�صل�صلة االأ

الت������ي ق������د خرج������ت خ������روج الن������رث �صهولَة 
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وانتظاماً، فال ا�صتكراه يف قوافيها وال تََكلُّف 

 ومن تلك النماذج ما ذكره 
)6(

يف معانيه������ا..«

لزهري بن اأبي �صلمى من معلقته:

ْب واَء َمن ُت�سِ راأيُت املنايا َخْبَط َع�سْ

ْر فُيْهَرِم ْتُه، وَمن ُتْخِطْئ ُيَعمَّ مُتِ

م����وٍر َك��ث��رَيٍة وم��ن ل ُي�����س��اِن��ْع يف اأُ

ِم  مَبْن�سَ َوُي��ْوَط��اأْ  ْنياٍب  باأَ �ْس  َّ ُي�رَ

م�ِس قبله ْعَلُم ما يف اليوِم والأَ واأَ

ني عن ِعْلِم مايف َغٍد َعِمي  ولكنَّ

بي ذوؤي������ب الهذيل،  أي�ص������اً الأ وما ذك������ره ا

�س84:

���ُع ِم������َن امَل���ن���وِن وَرْي���ِب���ه���ا َت���َت���َوجَّ اأَ

َيْجَزُع من  ْعِتٍب  مِبُ َلْي�َس  ْهُر  والدَّ

اأَظ��ْف��اَره��ا ��َب��ت  ْن�����سَ اأَ ��ُة  امَل��ِن��يَّ واإذا 

ْل���َف���ْي���َت ُك����ّل مَت��ي��َم��ٍة ل َت��ْن��َف��ُع اأَ

��ْب��َت��ه��ا َرغَّ ذا  اإِ راِغ���َب���ٌة  ��ْف�����ُس  وال��نَّ

َت���ْق���َن���ُع َق���ل���ي���ٍل  اإىل  ُت��������َردُّ  واإذا 

أتى  ولعلَّ هذه القواع������د ال�صارمة التي ا

به������ا اب������ن طباطب������ا توافق العق������ل اأكرث مما 

حا�صي�س، وقد يتب������ادر للذهن اأن  تواف������ق االأ

ناقدنا قد اأغفل اجلوانب الذاتية يف �صياغة 

أ�ص������ار اإليه اأحد  الن�س ال�صع������ري، وهذا ما ا

النقاد املعا�رشين حن راأى اأن اهتمام النقاد 

القدام������ى »كله من�صب على اأن ال�صعر �صنعة 

تُتعلم باملران واخل������رة، مع جتاهل اجلانب 

الذات������ي يف ال�صع������ر، وهو ال�صاع������ر املبدع، 

وما يتعل������ق بانفعاالت������ه واأحا�صي�صه وقدرته 

)7(
التخييلية«.

ومع تقديري لهذا الراأي امل�صيب يف كثري 

من احل������االت ولراأي الكثريي������ن ممن ذهبوا 

أنني اأرى اأن النقاد القدماء  هذا املذهب، اإال ا

مل يهملوا متاماً هذا اجلانب الهام، ولعل ابن 

و�صح مقاربة يف عدم اإغفال  طباطبا كان االأ

حا�صي�������س واالنفعاالت الذاتية ودورها يف  االأ

�صياغ������ة الق�صي������دة، فها هو يق������ول موجها 

كالمه اإىل املتلقي وال�صاع������ر معاً: »والنف�ُس 

تَ�ْصك������ُن اإىل كلِّ ما واَفَق َهواه������ا وتَْقلَُق مما 

أَحواٌل تت�رشَُّف بها، فاإذا َوَرَد  يُخاِلُف������ه، ولها ا

ت  عليها يف حالٍة من حاالتها ما يوافقها اهتزَّ

يٌة وطَرٌب واإذا وَرَد عليها  أَْريَحَّ له وَحَدثَت لها ا

)8(
ما يخالفها قِلَقت وا�صتوَح�َصت«.

وال اأظن اأن ال�صاعر، وهو ميار�س الكتابة 

ال�صعرية، يخ������رج عن هاتن احلالتن؛ حالة 

ريحية والطرب اأو حالة القلق واال�صتيحا�س،  االأ

ب������داع ال�صعري  مهم������ا كان غارقاً يف جلة االإ

وما يرافقه من التوتر اجل�صدي واالنفعاالت 

طياف اخليالية، فقد يخطر يف  النف�صية واالأ

ذهنه وخياله العديد من العبارات البالغية 

املنا�صبة وغري املنا�صبة، ومن ال�صورة ال�صعرية 

املبتك������رة وغري املبتكرة، ومن املعاين املالئمة 

وغري املالئمة. وهنا ياأتي دور الناقد ال�صارم 

القاب������ع يف ذات ال�صاعر ال������ذي يعي�س فعاًل 
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أثناء اإبداع الق�صيدة،  حالتن متناق�صتن يف ا

أثناء ما يرد عل������ى النف�س والبال من  اأي يف ا

ت�صكيالت �صعرية متنوعة، فيثبت على الورق 

خرية من كتاب������ة الق�صيدة ما  يف املرحل������ة االأ

ي�صتهوي������ه وير�صي������ه، ويلغي م������ا هو خالف 

ذل������ك . وهذا يتم ب�ص������كل عملي منذ ت�صطري 

اأول عب������ارة �صعرية وحتى تعديل وتنقيح اأخر 

عبارة من الق�صيدة .

❁    ❁    ❁

وبعد اأن حدد ابن طباطبا مفهوم ال�صعر 

أدوات������ه، ينتقل اإىل كيفية بن������اء الق�صيدة،  وا

ج������راءات التي يج������ب اأن يتبعها ال�صاعر  واالإ

أثن������اء �صياغت������ه لها، وهنا يذكرن������ا باأ�صلوب  ا

أب������ي �صلمى وق�صائ������ده احلوليات  زهري بن ا

التي يظل،كما تق������ول الروايات، حوالً كاماًل 

يف تقيي������م الق�صي������دة وتعديله������ا وتنقيحها، 

حتى يتم الر�صا النف�صي عنها. وقد كان ابن 

طباطب������ا، كما عهدناه، دقيق������اً ومف�صاًل يف 

اخلطوات التي يجب اأن ي�صري عليها ال�صاعر 

أثناءها.  قبيل كتابة الق�صيدة وا

ويف الفقرة الت������ي �صاأثبتها توؤكد على اأن 

أ�ص�س قاعدة تامة ومتكاماًل  ابن طباطبا قد ا

أنها  لبناء الق�صيدة، وهذه القاعدة ال اأزعم ا

ابتداع نق������دي جاء به اب������ن طباطبا، ولكنه 

ر�صد دقيق م�صتحدث يف زمانه للحالة التي 

أثناء تكوي������ن الق�صيدة  يعي�صه������ا كل �صاع������ر ا

واإبداعه������ا ورمب������ا �صاع������ده عل������ى دقة هذا 

أراد اأن  الر�صد كونه مار�س كتاب������ة ال�صعر، وا

ير�صد ه������ذه احلالة بدق������ة متناهية، وهي، 

فيما اأعتقد، حالة متواترة ظهرت منذ ن�صوء 

اأول ق�صي������دة يف الع�رش اجلاهلي وا�صتمرت 

ن، ومل ي�صذ عنها ولن ي�صذ اأحد من  حت������ى االآ

ال�صعراء، ال يف املا�ص������ي وال يف احلا�رش اإال 

اأحياناً، ويف بع�������س اجلوانب اجلزئية فقط 

أراد ال�صاعر بناء  . يقل ابن طباطب������ا: »فاإذا ا

�َس املعنى الذي يريد بناء ال�صعر  ق�صيدة حَمَ

أع������ّد له ما يلب�صه اإياه  علي������ه يف فكره نرثاً، وا

لفاظ الت������ي تطابقه والق������وايف التي  م������ن االأ

توافق، والوزن الذي �صل�س القول عليه، فاإذا 

أثبته  اتفق له بيت ي�صاكل املعنى الذي يرومه ا

واأعمل فكره يف �صغ������ل القوايف مبا تقت�صيه 

من املعاين على غ������ري تن�صيق لل�صعر وترتيب 

لفنون القول فيه ب������ل يعلّق كل بيت يتفق له 

نظمه على تفاوت ما بينه وبن ما قبله، فاإذا 

بيات، وفق بينها  كملت له املعاين، وكرثت االأ

باأبي������ات تكون نظاماً لها، و�صل������كاً جامعاً ملا 

أداه اإليه طبعه،  ت�صتت منها. ثم يتاأمل ما قد ا

ونتجتْه فكرته في�صتق�صي انتقاده، ويروم ما 

َوَهى منه، ويبدل بكل لفظة م�صتكرهة لفظة 

)9(
�صهلة نقية«.

هذه ه������ي القاع������دة الت������ي �صاغها ابن 

أو بتعب������ري اأدق ك�صف عنها الغطاء  طباطبا، ا
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، بعد اأن كانت يف  واأو�صحها واأعلنها على املالأ

حي������ان، ويف بع�س حاالتها، �صاأناً  كثري من االأ

أو لنقل �رشاً من اأ�رشاره  من �صوؤون ال�صاع������ر ا

اخلا�ص������ة. اإن كل �صاعر يطلع بق�صيدته بعد 

تقان الذي  االنتهاء من �صناعتها واإتقانها االإ

اقتنعت به نف�صه ور�صيت عنه، وي�صعها بن 

أي������دي النا�س دون اأن يلتفت كثرياً، ال هو وال  ا

املتلقي، اإىل اإظهار الكيفية التي متت بها تلك 

أو ال�صياغة ال�صعرية، العتقاده اأن  ال�صناعة ا

همي������ة يف �صيء، فالكيفية  ذل������ك لي�س من االأ

تكاد تت�صاب������ه عند ال�صع������راء كافة، وح�صب 

أب������دع ق�صيدته وخرج بها على  أنه ا ال�صاع������ر ا

أنه يتناول الق�صيدة  النا�������س، وح�صب املتلقي ا

أو النقدية. ولكن امللفت  بقراءته اال�صتمتاعية ا

اأن ابن طباطبا اهتم بهذا اجلانب من حياة 

ال�صاعر الداخلي������ة، وقام بتف�صيله التف�صيل 

الذي حتول اإىل قاعدة م�صبوكة باإتقان، تكاد 

أثن������اء حماولته كتابة  تنطب������ق على كل �صاعر ا

الق�صيدة.

ولو عدن������ا اإىل حمتوى الفق������رة ال�صابقة 

من كالم ابن طباطب������ا خلرجنا بالت�صورات 

التالية:  

اإن اأول م������ا يقوم به ال�صاعر عندما   -1

تتكون يف اأحا�صي�صه الرغبة بكتابة الق�صيدة، 

ه������و »حم�س املعنى« كما ق������ول ابن طباطبا، 

أولي������ة، يقلّبها ال�صاعر  اأي البحث عن فكره ا

يف ذهن������ه على وجوهها كاف������ة، نرثاً ال نظماً 

وذهنياً ال كتابة .

الفك������رة ال�صعري������ة ه������ي اأوالً مادة   -2

هيولي������ة ع�صوائي������ة �صبه بدائي������ة، ومادامت 

لفاظ اللغوية تظل تدور يف فلك  كذلك، فاالأ

الفكرة وحولها ب�صكل غري حمدد وال متنا�صق، 

لف������اظ بعد حاماًل فعلياً  اإذ مل ت�صبح تلك االأ

لتلك الفكرة ومتماهياً معها يف الوقت نف�صه، 

فحاله������ا متاماً كحال االلكرتونات التي تدور 

حول نواة الذرة املادية، مع فارق ب�صيط، هو 

اأن االلكرتونات تكون مت�صابهة يف حمتوياتها، 

أ�صكالها ومعانيها،  لفاظ خمتلفة يف ا بينما االأ

واأن االلكرتون������ات تظل ت������دور بنمط اأيل يف 

حماوره������ا حول النواة، بينم������ا يعمل ال�صاعر 

أو تعديلها املرة  لفاظ ا على مزح الفك������رة واالأ

خرى، ث������م اأخرياً يتم التحامهما معاً،  بعد االأ

لي�صكال يف النهاية ج�صد الق�صيدة، وروحها 

وحياتها.

أ معن������ى البي������ت ال�صعري  وال يب������دا  -3

بالت�صكل والتو�صح والتالوؤم اإال عندما يُلب�صه 

لفاظ، وما يوافقه  ال�صاع������ر ما ينا�صبه من االأ

م������ن الق������وايف وال������وزن، وهذا ال يت������م بي�رش 

و�صهولة، واإمنا بعد جهد فكري وم�صقة وعناء 

ح�صا�س،  يف الذهن وا�صط������راب وتوتر يف االإ

ع������ر اإثبات لفظ������ة هنا وعب������ارة هناك، ثم 

أو العبارة، واال�صتعا�صة  تغيري هذه اللفظ������ة ا
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عنها مب������ا ير�صي ال������ذات ال�صاعرة ويتالءم 

م������ع املعنى، وي�صمو به نح������و  التاألق الفكري 

واجلمال الفني.

يوؤكد ابن طباطبا على اأن ال�صاعر   -4

ال يبدع ق�صيدته عفو اخلاطر، كما يقال، اأي 

ول  ب�صكل ت�صل�صلي، يت������م فيه اإبداع البيت االأ

خري من  ث������م الثاين.. وهكذا حت������ى البيت االأ

أبداً، وال يقر به  الق�صيدة، فه������ذا ال يحدث ا

اأحد، ومن يدعي ذلك، فادعاوؤه غري �صحيح، 

أو الثالثة على  أو البيتن ا اإال يف حالة البيت ا

أبعد تقدير. اأما الواقع الذي يعي�صه ال�صاعر  ا

أنه يكتب على  أثناء كتابة الق�صيدة، فهو ا يف ا

غري تن�صيق لل�صعر وترتيب لفنون القول »اأي 

أبي������ات، منها ما  أن������ه ميكن اأن يكت������ب عدة ا ا

يالئم الوقوف على االأطالل مثاًل، ومنها ما 

أو الهجاء،  أو الفخ������ر ا يالئ������م و�صف الناقة، ا

أو ثالثة تتالءم  أنه خرج ببيتن ا واإذا �صادف ا

م������ع فن واحد من فنون ال�صعر اأو غر�س من 

�صلوب  اأغرا�ص������ه، فاإنها قد ال تت������الءم مع االأ

الت�صل�صل������ي املنهجي، ال������ذي يتنا�صب فيه ما 

بعد، مع ما قبل������ه . واخلال�س هو ا�صتمرار 

املعاناة عند ال�صاعر حتى تكتمل »له املعاين 

بيات« ثم يوفق بينها، اإما بنقل بيت  وتكرث االأ

أو نقل ه������ذا اإىل اأعلى  من م������كان اإىل اأخر، ا

أ�صفل، ويظ������ل ميار�س على نف�صه  وذاك اإىل ا

أو يبدل  النقد ال�صارم، في�صيف هذا البيت ا

أو يغري هذه اللفظة باأخرى اأنقى واأجود  ذاك ا

منه������ا، حتى يجهد نف�ص������ه، وي�صيبه نوع من 

أو  أبداً على التبديل ا �صباع اأو عدم القدرة ا االإ

التغيري، وعندئذ يكون قد ر�صي عن ق�صيدته 

أناقتها،  واعترها تامة يف جودتها وح�صنها وا

وهذا ما عر عنه اب������ن طباطبا بقوله »فاإذا 

بيات، وفق بينها  كملت له املعاين، وكرثت االأ

باأبي������ات تكون نظاما لها، و�صل������كا جامعا ملا 

آداه اإليه طبعه،  ت�صتت منها. ثم يتاأمل ما قد ا

ونتجته فكرته، في�صتق�صي انتقاده، ويروم ما 

وهي منه، ويبدل بكل لفظة م�صتكرهة لفظة 

�صهلة نقية«.

واإذا قلن������ا اإن كل معن������ى يف البيت   -5

أ، الذرة املادية،  الواحد ي�صابه، من حيث املبدا

بيات ال�صعرية املتنا�صبة  فاإن التحام جممل االأ

معن������ى ومبنى، ي������وؤدي اإىل خل������ق الق�صيدة 

وت�صكيلها، متاماً مثلما ت�صكل جممل الذرات 

قطعة فنية، يكون جوهرها من معدن الذهب 

أو النحا�س اأو احلديد. ا

هذه هي املراحل التي يجب على ال�صاعر 

أنه ال مير  اتباعه������ا. فهل ينكر اأي �صاعر منا ا

بتلك املراح������ل التي حددها ابن طباطبا من 

اأجل �صياغ������ة الق�صي������دة ..!!؟. �صحيح اأن 

أثناء  ل������كل �صاعر منطا ذاتيا خا�ص������اً ي�صلكه ا

مناط  أي�صاً اأن االأ كتابة ق�صيدت������ه، و�صحيح ا

ميكن اأن تتعدد بتعدد الق�صائد التي يكتبها 
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أو ذاك، نظراً خل�صو�صية ما  هذا ال�صاع������ر ا

ميتلكه كل �صاعر م������ن طاقة نف�صية وفكرية 

واجتماعية، وحتى ج�صدية.. ولكن ال�صحيح 

أي�ص������اً اأن هذه االأمناط ال تخرج عما حدده  ا

اب������ن طباطبا يف ه������ذا ال�ص������دد اإال خروجا 

طفيف������اً، يكاد ال يوؤثر يف عمومية ما نظر له 

ابن طباطبا.

أنن������ي، وقب������ل اأن  م������ر ا والطري������ف يف االأ

اأطلّع عل������ى راأي ابن طباطبا يف كيفية كتابة 

الق�صيدة، قد كتبت ق�صيدة مطولة وموؤلفة 

من خم�صة مقاطع مرقمة، عنوانها »ومل تاأت 

الق�صي������دة« وهو عن������وان املجموعة ال�صعرية 

ذاتها الت������ي �صدرت يل عن احت������اد الكتاب 

العرب عام 1999، وك�صفت فيها عما يعانيه 

ال�صاعر من جهد وم�صقة وقلق وا�صطراب يف 

أثناء اإبداع الق�صيدة، وكاأنني اأخل�س، �صعراً،  ا

م������ا ذهب اإليه ابن طباطبا يف هذا املو�صوع. 

بن  أق������دم الق�صيدة كاملة، الأ وكان بودي اأن ا

م������دى التقابل بن املوق������ف النقدي النظري 

واملوقف ال�صع������ري العملي يف هذا املو�صوع، 

ولكنن������ي اأحجم������ت ع������ن ذلك نظ������راً لطول 

الق�صيدة، ولذل������ك �صاأ�صمح لنف�صي اأن اأقدم 

املقطع الثاين منها فقط. 

ن وراء الطاولْة يجل�ُس الآ

لهاِم حائرًا كيف يالقي جنمَة الإ

ما بني ماليني النجوم ال�سابلْة

يف ندى عينيه �سّبْت زهرٌة َحرْيى.

وفوق الطاولْة

ُبعَرْت ب�سعُة اأ�سياَء؛

بي�ُس املنتظُر الغايف هناك الورق الأ

على اأجنحة الوقِت.

وفنجان من القهوةِ 

تختاُل على �سفحته رائحة الهال،

وعنٌي راحلْة.

�سجاِن.  يف ف�ساء الغرفة العابِق بالأ

كم ُيب�ر يف غرفته..!!

ذلك في�ٌس من كوابي�َس َح�ساٍن..

تلك اأ�راٌب من الطرِي اخلرايفِّ الرتانيم،

وهذي خفقاٍت ذابلْة

اأطلقتها وردُة الروِح.

فهل ينزُف حاُل ال�سعِر..!!؟.

اأم تنك�ُر الروؤيا،

وتطفو فوق جدران الزمان القاحلْة..!!؟.

هذه راحته، يحمُل فيها قلمًا،

�سابيُع، ظلَّ زمانًا �سامتًا، تفتُله يف َحرْيِة الطفل الأ

ول يقوى على ت�سكيِل حرف ُمْبَهَمًا

يعَجُز اأن يكتَب حتى الفا�سلْة.

فراأى اأن من اخلري اإذا ما قام من مقعدِه.

قام، وقد حا�َس قلياًل ههنا، ثم هنا،

جّرَب اأن يقراأ �سيئًا من كتاٍب اأو جريدْة

عّله يفتُح بابًا لنطالق احلافلْة..

عّله َيْلَقى كليَم ال�سعر..
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تاأتيِه القوايف كالغزالت.

هو احُللُم الذي ي�سعى اإليه كي َي�سيَدْه.

اإمنا مّلا يزْل اأبي�َس ذاك الورُق

ع�ساِب، وبقايا القهوة املّرِة يف الأ

َرُق ع�ساُب يلتفُّ عليها الأَ والأ

ما الذي يفعُله بعُد..!!؟ وقد جاهَد كي تاأتي،

ومل تاأِت الق�سيدْة.

❁    ❁    ❁

�سارة اإىل الوم�سة ال�سعرية الإ

أو التكثيف، بلغة هذا الع�رش،  يجاز ا اإن االإ

ه������و غاي������ة البالغ������ة عموماً وغاي������ة ال�صعر 

خ�صو�ص������اً وغاية غاي������ات الوم�صة ال�صعرية 

خ�������س. فابن طباطبا بع������د اأن يعّد  على االأ

ال�صاع������ر يف تعامله مع املف������ردات والكلمات 

عند كتاب������ة الق�صيدة »كناظم اجلوهر الذي 

يوؤل������ف بن النفي�س منها والثمن الرائق، وال 

ي�ص������ن عقوده باأن يف������اوت بن جواهرها يف 

، وبعد اأن يبن �رشورة 
)10(

نظمها وتن�صيقها« 

وقوف ال�صاعر »على مراتب القول والو�صف 

يف فّن بع������د فن، ويتعمد ال�ص������دق  والوفق 

، فاإننا جند ابن 
)11(

يف ت�صبيهات������ه وحكاياته«

طباطبا ي�صل اإىل عامل التكثيف القريب من 

مفهوم ما ي�صمى يف الوقت الراهن بالوم�صة 

ال�صعرية حينما قال »فاإذا ا�صتق�صى )ال�صاعر( 

املعنى واأحاط باملراد الذي اإليه ي�صوق القول 

باأي�رش و�صف واأخف لفظ مل يحتج اإىل تطويله 

خري يتبن  . من هذا املقبو�س االأ
)12(

وتكريره«

أ�صار بو�صوح اإىل ق�صية  لنا اأن اب������ن طباطبا ا

التكثيف ال�صعري و�رشورة الوقوف عنده بعد 

ا�صتيفاء املعنى، وع������دم تخطيه اإىل التكرار 

طال������ة، وهي اإ�ص������ارة تقرتب كث������رياً من  واالإ

مفهومن������ا للوم�صة ال�صعرية التي اأخذ النقد 

احلديث يتناولها يف الوقت احلا�رش بالبحث 

والدرا�صة والتحلي������ل واال�صتق�صاء، واإن كان 

احلديث نقدياً عن كينونة الوم�صة ال�صعرية 

وىل،  وعوامله������ا الفنية مل ي������زل يف بداياته االأ

حي������ث مل يت�ص������ح بعد املفه������وم النقدي لهذا 

امل�صطلح.

�سارة اإىل دور املتلقي الإ

أردن������ا اأن نحّمل اأقوال ابن طباطبا  واإذا ا

أ�صار مبكراً  فوق ما ميكن اأن حتتمل، لقلنا اإنه ا

ثر ال�صعري واإىل  اإىل دور املتلقي يف قراءة االأ

تعدد القراءات الت������ي تدعو اإليها النظريات 

النقدي������ة احلداثوية كالبنيوي������ة والتفكيكية، 

�صعار هي متفا�صلة يف  حن اأكد على اأن »االأ

احل�ص������ن على ت�صاويها يف اجلن�س. ومواقعها 

م������ن اختيار النا�������س اإياها كمواق������ع ال�صور 

احل�صنة عنده������م واختيارهم ملا ي�صتح�صنونه 

منه������ا، ولُكلٍّ اختياٌر يُوؤِثُره وهوى يتبُعه وِبْغَيٌة 

.
)13(

ال يَ�صتبِدُل بها وال يُوؤِثُر عليها«

خرية املظلّلة ميكن  اإن هذه العب������ارات االأ

فكار ابن  اأن تك������ون حجر الزاوية يف فهمنا الأ
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طباطب������ا فيما يتعلق بالق������راءة الثانية ودور 

املتلق������ي يف تكوين الن�س عر فهمه اخلا�س 

ملا يحتوي������ه ذلك الن�س م������ن عوامل داللية 

واإيحائية وجمالية.

تالزم اللفظ واملعنى

يُع������ّد ت������الزم اللف������ظ واملعن������ى عند ابن 

طباطبا من بن اأهم العوامل الفنية الواجب 

توفره������ا يف الق�صي������دة ال�صعري������ة، وهذا ما 

جنده عندما فرز ال�صعر اإىل نوعن خمتلفن؛ 

لفاظ،  أَنيَقُة االأ َكَمٌة ُمتَقنَة، ا أ�صعار حُمْ ول »ا االأ

حكيمُة املعاين، عجيبُة التاأليف، اإذا نُِق�َصت 

وُجِعلَت نرثاً مل تَبُْطل َجْوَدةُ معانيها، ومل تَْفِقد 

بنَيِة  ألفاظها.. كالق�صور املُ�َصيَّّدة واالأ جزالة ا

)14(
هور«. الَوثيَقِة الباقيِة على مر الدَّ

نفهم مم������ا قاله ابن طباطب������ا عن النوع 

أن������ه يج������ب عل������ى  ول، عل������ى و�صوح������ه، ا االأ

الق�صيدة ال�صعرية اأن يتالزم فيها اللفظ مع 

املعنى مالزمة ال ميكن فيها ف�صل اأي واحد 

خر، واأن يتوازيا توازياً بحيث ال  منهما عن االآ

لفاظ عن توارد املعاين،  يتباعد فيه �صبك االأ

وبذلك يتماهى ال�صبك واملعنى متاهياً يجعل 

ول من الثاين  من ال�صعب جداً ا�صتخال�س االأ

ول. أو الثاين من االأ ا

ول،  وهو يوؤكد يف مكان اآخر على النوع االأ

اأي ت������الزم اللفظ واملعنى، حن قال »واإذ قد 

قالت احلكم������اء اأن للكالم ج�ص������دا وروحاً، 

فج�صده النط������ق وروحه معناه، فواجب على 

�صانع ال�صعر اأن ي�صنعه �صنعة متقنة لطيفه 

مقبولة م�صتح�صن������ة جمتلبة ملحبة ال�صامع له 

والناظر بعقله اإليه.. فيح�صنه ج�صماً ويحققه 

روحاً، اأي يتقنه لفظاً ويبدعه معنًى، ويجتنب 

)15(
اإخراجه على �صد هذه ال�صفة..«

ونح������ن هنا ال نّدعي اأن ابن طباطبا كان 

ال�صباق اإىل مثل ه������ذه الفكرة النقدية، فقد 

تناولها معظ������م النقاد العرب قبله تناوالً قد 

أو يتباعد مع ما جاء به ابن طباطبا،  يتقارب ا

وهذا م������ا حتدثنا عنه بالتف�صيل يف الف�صل 

الثاين م������ن هذا الكتاب حينم������ا ا�صتعر�صنا 

نظرية اللفظ واملعنى عند النقاد القدماء.

������ا النوع الثاين ال������ذي حتدث عنه ابن  مَّ
أ ا

أ�صعار مزخرفة عذبة، تروق  طباطب������ا، فهو »ا

ت �صفحاً، فاإذا  فه������ام اإذا م������رَّ
�صماع واالأ االأ

لت وانتُق������دت بُهرجت معانيها، وُزيفت  ُح�صِّ

ت َحالوتُها، ومل ي�صلح نق�صها  ألفاظها، وجُمَّ ا

لبن������اء ي�صتاأنف منه.. كاخلي������ام املوتدة التي 

مطار، ويُ�رشع  تُزعزعها الري������اح، وتُوهيها االأ

.
)16(

اإليها البلى، ويخ�صى عليها التقوُّ�س«

ومم������ا يلف������ت يف قول اب������ن طباطبا عن 

أننا جن������ده متوفراً  ه������ذا النوع م������ن ال�صعر، ا

يف �صعرن������ا العرب������ي احلدي������ث، وال�صيما يف 

ق�صيدة التفعيلة وق�صيده النرث، حيث اهتم 

بع�س ال�صع������راء باأ�صاليب تكون فيها �صياغة 
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الكالم بعي������دة عن املعنى وقريب������ة جداً من 

البهرج������ة اللفظية، فالفك������رة لي�صت هدفاً، 

بل غاية الغايات عنده������م هي االلتفات اإىل 

تهومي������ات كالمية، ت�صتن������د اإىل معطيات يف 

اجلمل������ة البالغية وال�ص������ورة ال�صعرية، هي 

أق������رب اإىل اال�صتهجان واال�صتغراب منها اإىل  ا

اإدها�س القارئ واإمتاعه والتاأثري يف وجدانه، 

أ�ص�س العملية  أ�صا�صاً فنياً من ا وبذلك نق�صوا ا

أ�صا�س تالزم اللفظ واملعنى،  ال�صعرية، وه������و ا

وانطب������ق على ق�صائدهم ق������ول ابن طباطبا 

�صماع  ت������روق االأ أ�صع������ار مزخرفة عذب������ة،  »ا

لت  فه������ام اإذا م������رت �صفحاً، ف������اإذا ُح�صِّ
واالأ

أنتق������دت بهرج������ت معانيه������ا..« اأي ظهرت  وا

لفاظ. رداءة تلك املعاين و�صطحية تلك االأ

�ص������ارة اإىل اأن بع�س  وهن������ا ال بد م������ن االإ

االحتجاج������ات قد ت�صدر م������ن هنا اأو هناك 

مّدعي������ة اأن وراء تلك »التهوميات الكالمية« 

رموزاً خالبة ودالالت عميقة، ال ت�صتبن وال 

أم������ام كل ذي عقل �صديد وذهن  تنك�صف اإال ا

ب�صري.

❁    ❁    ❁

وخال�ص������ة الق������ول اإن اب������ن طباطبا، يف 

كتابه »عيار ال�صعر« قدم روؤى نقدية متعددة 

هي اأقرب اإىل النظري������ة ال�صعرية املتكاملة، 

آراء  نظ������راً مل������ا ا�صتملت علي������ه اأفكاره م������ن ا

نقدية م�صتج������دة، مل يتطرق اإليها من �صبقوه 

راء ما تزال  اأو عا�������رشوه من النقاد، وتلك االآ

متث������ل دعامات �صاحلة للكث������ري من مفاهيم 

النقد احلديث.

فال�صاع������ر عنده لي�س ذل������ك الذي يتقن 

العرو�������س والقافي������ة، بل م������ن ميتلك الطبع 

ال�صحيح، اأما من ا�صطرب ذوقه فال ت�صفع 

له معرفته بعلم العرو�س والقافية، وما ياأتي 

ب������ه يف مثل هذه احلالة يع������د نظماً باهتاً ال 

�صعراً. وهذه اإ�صارة منه اإىل اأن النرث ميكن اأن 

يق������رتب من ال�صعر فيما اإذا امتلك بع�صاً من 

املقومات ال�صعرية.

وابن طباطبا و�صع نظاماً لقر�س ال�صعر، 

أو بتعب������ري اأ�ص������ح ر�ص������د احلال������ة النف�صية  ا

ن�صاني������ة التي مي������ر اأو يجب اأن مير فيها  واالإ

ال�صاع������ر عند اإبداعه للن�������س ال�صعري. كما 

أ�صار اإىل م������ا نطلق عليه اليوم »التجربة  أنه ا ا

ال�صعرية« حن اأكد على اأن املوهبة ال تكفي 

لكي ي�صبح ال�صاعر �صاعراً، واإمنا يجب عليه 

اأن يكت�ص������ب الكث������ري من املع������ارف ال�صعرية، 

بداع ال�صعري، فاملعرفة  لتعين������ه يف عملية االإ

امل�صتفادة كالطبع الذي ال تكلف فيه.

وحتدث ب�صكل مبكر عن وحدة الق�صيدة، 

مو�صحاً ذل������ك غاية التو�صي������ح، وباخت�صار 

أك������د على وجوب متا�صك  وعمق �صديدين، وا

الق�صي������دة �صكاًل وم�صمون������اً وعدم انف�صال 

بنيتها اللفظية واملعنوية منذ ابتداء الق�صيدة 
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وحتى نهايته������ا، وهذا ما تناولناه يف الف�صل 

الثامن اخلا�س بوحدة الق�صيدة.

وكان مو�صوع ال�رشقات ال�صعرية من جملة 

ما تناوله ابن طباطبا مع غريه من نقاد ذلك 

الع�رش، وقد دفعه بحثه يف ذلك اإىل نتيجة، 

قلَّم������ا و�صل اإليها غريه م������ن النقاد، وهي ما 

يطلق عليه النق������د احلديث مفهوم التنا�س، 

وهن������اك اأكرث من اإ�صارة حول مفهوم التنا�س 

ميك������ن ا�صتخال�صها من عبارت������ه التي يقول 

فيها »كالم العرب اآخذ بع�صه برقاب بع�س« 

اأو عبارت������ه التي ينفي فيها التفرد التام عند 

اأي �صاع������ر مهما كان عظيماً يف �صعره »فمن 

هذا الذي تعّرى من االتباع وتفرد باالخرتاع 

واالبتداع«. و�صوف نتحدث ب�صكل مو�صع يف 

مو�صوع التنا�س عند ابن طباطبا يف الف�صل 

التا�صع من هذا الكتاب.

وبكلم������ة خمت�رشة نقول: لقد ا�صتمل نقد 

ابن طباطبا عل������ى العديد من الق�صايا التي 

ن  �صبقت ع�رشه، وال ت������زال �صاحلة حتى االآ

يف الوقت الراهن.
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كلمة اأوىل

ذاعات والف�صائيات العربية على م�صامعنا  الي������كاد مير يوم اإاّل وت�صب االإ

�صي������اًل من مقابالت اأو خطب اأو ت�رشيح������ات مل�صوؤولن كبار يف مواقع قيادية 

متقدمة، يتحدثون فيها عن عالقات بلدانهم مع بقية بلدان العامل اأو عن اأزمة 

اأمته������م الراهنة، اأو عن اأحداث ال�صاع������ة بلغة ي�صتمع اإليها مالين العرب من 

املحيط اإىل اخلليج.. و�صياأخذك العجب كل ماأخذ لركاكة لغتهم التي ته�صمها 

أل�صنتهم ته�صيماً، ومتّزق اأو�صالها متزيقاً، فتح�صبهم اليفقهون يف اللغة �صيئاً،  ا

ظاهرة �ضعف النخب

باللغة العربية

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان حممد غنوم.

❁

ò

❁
اف ح�سني حمدان الع�سّ
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وال يلم������ون باأب�صط مب������ادئ قواعدها، كاأنها 

كانت  

غائبة عنه������م منذ دخولهم املدر�صة حتى 

تخرجه������م وح�ص������ول بع�صهم عل������ى �صهادة 

الدكت������وراه، ويت�ص������اءل املرء، وبح������ق، كيف 

ح�ص������ل ه������وؤالء امل�صوؤولون عل������ى �صهاداتهم، 

وهم به������ذا ال�صعف ال�صائن يف اللغة؟ وكيف 

تتهاف������ت �صه������ادة الدكت������وراه اإىل املوؤ�ص�صات 

الر�صمي������ة القيادية يف غ������ري بلد عربي حتى 

كادت اأن تغ�������س بها، لك������ّن العجب �صيزول 

اإذا علمن������ا اأن كثرياً من �صه������ادات امل�صوؤولن 

تعدو اإليهم بجهود غريهم، ومعروف اأن هذه 

مر ال ينالها اأ�صحابها  ال�صهادة يف حقيقة االأ

اجلديرون بها اإال بعد بذلهم جهوداً م�صنية 

يف البحث والتاأم������ل والكتابة وخو�صهم فيها 

امتحاناً ع�صرياً.. فاأي �صهادة هذه التي نالها 

أو م�صوؤول، وه������و مل يكتب اأطروحتها،  حاكم ا

ويجه������ل لغتها؟ ال يع������رف وظيف������ة العامل 

واملعمول، يرفع املج������رور، وين�صب املرفوع، 

ويجر املن�صوب، وال يع�رش عليه، وهو البارع 

يف فنون ال�صيا�صة و�صعود املنا�صب، واقتنا�س 

الفر�س اأن يتخطى �صعفه يف اللغة، ويلم بها 

أّنه ال يجد  أراد ذلك، غري ا اإملاماً مقبوالً ل������و ا

أو يعاتبه  م������ن يحا�صبه على �صعفه يف اللغة ،ا

علي������ه، وهو ال يتح������رج يف اإعالن جهله فيها 

على مالين العرب مادام يرى اأن اإتقانه لها 

أو ي�صم������ن له من�صباً  ال يحقق ل������ه مك�صباً، ا

له������ذا ان�رشف عن لغته، ومل يلق لها باالً، ولو 

أو يعيب  أنه وجد من ي�صاأله عن ركاكة لغته، ا ا

أو راأى اأن اإتقانها �رشط  عليه �صعفه فيه������ا، ا

الزم من �رشوط ال�صع������ود اإىل املنا�صب التي 

أو يتمنى اال�صتقرار  يطمح يف الو�صول اإليها، ا

فيها ملا بقي يف عاملنا العربي م�صوؤول يجهل 

لغته. فاأغلبية اأع�ص������اء املوؤ�ص�صات احلاكمة 

يف عاملن������ا العربي تعاين من �صعف �صديد يف 

لغتها حت������ى اإن بع�صهم اليجيد القراءة، وال 

ي�صتطي������ع التعبري عما يريد قوله بلغة عربية 

ف�صيحة �صليمة ول������و يف عدة جمل ق�صرية، 

وه������ذا ال يعن������ي اأن م�صتوى لغ������ة املوؤ�ص�صات 

خرى يف بلداننا العربي������ة ويف جمتمعاتنا  االأ

املدني������ة اأف�ص������ل ح������االً م������ن لغ������ة املوؤ�ص�صة 

احلاكم������ة، لكنني اآثرت تقدميها يف احلديث 

على غريها لتوا�ص������ل ت�رشيحات املوؤ�ص�صات 

القيادية ومقابالته������ا وخطبها امل�صتمرة مع 

جماهري النا�س وتاأثريها البالغ على حياتهم 

وم�صتقبلهم.

حال اللغة اليوم عند النخب العربية

يف موؤ�ص�ص������ة الق�ص������اء مثاًل ت������رز ركاكة 

خطاء  اللغ������ة التي تعج باالأغالط اللغوية واالأ

النحوي������ة يف مرافعات املحام������ن وقرارات 

الق�صاة ب������روزاً وا�صحاً جلياً، وقل مثل ذلك 

عالم املرئي وامل�صموح واملكتوب  يف موؤ�ص�صة االإ
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التي اأخذ يت�صلل اإليه������ا �صعاف اللغة، حيث 

عالمي������ون كل يوم قواع������د اللغة  يخ������رتق االإ

العربية يف براجمه������م ومقابالتهم ون�رشاتهم 

خبارية، وغدت كفة العالقات ال�صخ�صية  االإ

ع������الم وال�صحافة ترج������ح اأحياناً على  يف االإ

الكفاءة اللغوية واملهنية. وجند هذا ال�صعف 

اللغ������وي يف موؤ�ص�ص������ات ال�صلط������ة التنفيذية 

واملنظمات ال�صعبي������ة ،والنقابات املهنية كما 

يب������دو يف بيانات و�صجالت وتقارير وحما�رش 

وقي������ود الدوائ������ر واملديري������ات وال������وزارات 

واملنظمات والنقابات ويف املرا�صالت املتبادلة 

فيما بينها، وجند �صعف اللغة ملحوظاً، واإن 

كان عل������ى نحو اأقل يف املطبوعات واملجالت 

والدوري������ات ويف كتاب������ات ودواوين وموؤلفات 

دباء وال�صعراء واملفكرين والكتاب.  بع�س االأ

خط������ر من ه������ذا وذاك �صع������ف م�صتوى  واالأ

اللغة يف املوؤ�ص�صة املعنية بتعليم اللغة وتن�صئة 

ن�صان، موؤ�ص�صات الرتبية والتعليم يف الوطن  االإ

طفال يدخلون املدار�س ليتعلموا  العربي: فاالأ

اللغة العربية الف�صيحة، فيجدونها مهجورة 

حت������ى عند معلمي اللغة العربية، وال يجدون 

يف مدار�صه������م اأجواء لغوي������ة نقية ت�صاعدهم 

عل������ى اكت�صاب اللغ������ة الف�صيح������ة والتدرب 

على النط������ق بها، واإمنا يج������دون اللغة التي 

يريدون تعلمها حما�������رشة باللهجات العامية 

أل�صنة معلميه������م وغريهم، كما يجدون  على ا

أ�صاليب تعليمها وتعلي������م قواعدها ونحوها  ا

جاف������ة مرجتلة، ينف������رون منه������ا، فين�صئون 

�صعاف������اً يف قواعد لغتهم، وي�صعدون �صعافاً 

فيه������ا اإىل املراح������ل التعليمي������ة املتو�صط������ة 

والعالي������ة ويعاين طلب������ة املدار�س حتى حملة 

جازات  ال�صه������ادات اجلامعية واملاج�صتري واالإ

العاملية )�صه������ادات الدكت������وراه ( من �صعف 

�صديد يف لغتهم العربية البتعادهم عن ينابيع 

�صيل������ة، فهم ال يقروؤون  ثقافته������م العربية االأ

الق������راآن وال درر ال�صع������ر العربي، وال اأمهات 

دب والقواعد وال  كتب الرتاث يف اللغ������ة واالأ

دب والنقد ورّواد  أع������الم االأ أو دواوين ا كتب ا

ال�صع������ر املعا�رشي������ن، واإمنا تنح�������رش قراءة 

جنبية  اأغلبه������م اإّما يف الكت������ب وال�صحف االأ

اأويف ال�صح������ف العربي������ة اليومي������ة، وهكذا 

تخ������ّرج املدار�س واملعاهد واجلامعات اأجياالً 

متعاقب������ة من �صعاف اللغة يق������ودون الدولة 

واملجتمع. حت������ى اأ�صبح �صعف اللغة العربية 

لدى جماهري النا�س املتعلمة واملثقفة ظاهرة 

عمت حياتنا الوطنية والقومية، وتغلغلت يف 

أن�صطتنا املتعددة، وهذا  موؤ�ص�صاتنا املختلفة وا

ال�صعف اللغوي عل������ى امتداد �صاحة الوطن 

العربي الكبري قد يعطي انطباعاً خاطئاً ملن 

�صباب اأن العلة تكمن يف طبيعة  ال يتحرى االأ

اللغة ويف �صعوبة قواعدها مما يوفر ذريعة 

ع������داء اللغة العربية داخ������ل الوطن الكبري  الأ
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وخارجه لطعن هذه اللغة 

باأ�صهمهم امل�صمومة.

وظ������ي������ف������ة  ال����ل����غ����ة 

العربية ودورها

ال ب������د يف البداية من 

فهم وظيفة اللغة العربية 

فهم������اً �صحيح������اً لندرك 

مدى اأهمية اللغة العربية 

أّن النظر  يف حياتنا، ذلك ا

العربية  اللغة  وظيفة  اإىل 

أنها و�صيلة  ال يقت�رش على ا

ف������راد  للتفاه������م ب������ن االأ

يتعدى  واإمنا  واملجتم������ع، 

هذه احلدود اإىل وظائف 

همية  اأخ������رى �صدي������دة االأ

وبالغ������ة التاأثري، فهي لغة 

القراآن، وهي لغة الرتاث 

وج�رش العبور من املا�صي 

اإىل احلا�رش، وهي وعاء ثقافتنا، وبها نفكر، 

ونكتب، ونبدع، وهي اأهم رابط قومي يوحد 

بن العرب من حميطه������م اإىل خليجهم، هي 

نها  مة العربية الأ لغة الدولة العربية، ولغة االأ

لغة ال�صخ�صية العربية، وقد اأدرك اال�صتعمار 

اأهمية اللغ������ة العربية عند الع������رب ودورها 

الكبري يف حياتهم ووحدتهم، فحاربها، وراح 

ي�صّوه �صورته������ا، ويرميها باجلمود والق�صور 

أنها لغة  جيال العربي������ة ال�صاعدة ا ليثبت لالأ

أنها  جامدة عاج������زة عن مواكبة التط������ور، وا

دون اللغ������ات العاملية منزل������ة وحيوية ورقياً، 

أتباعه يف الداخ������ل يدعون اإىل اإلغاء  واأخ������ذ ا

حرف  قواعد اللغ������ة العربية وا�صتب������دال االأ

وا�صتخدام  الالتيني������ة  ح������رف  باالأ العربي������ة 

اللهج������ات العامية يف كل بلد عربي بدالً من 

أتباعه بالثقافة  اللغ������ة الف�صيحة، ويطال������ب ا

التغريبية بدياًل عن الثقافة العربية، ويحثون 
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النا�������س على تعل������م اللغات الغربي������ة ال�صيما 

نكليزية لتح������ل مكان اللغة العربية،  اللغة االإ

وهذه دع������وة قدمية حديثة متجددة، وهكذا 

تعر�صت اللغة العربية اإىل ح�صار �صديد من 

نكليزية والفرن�صية  جنبية خا�صة االإ اللغات االأ

واللهجات العربي������ة املحلية حتا�رشها اللغة 

نكليزية واللهجات املحلية يف دول اخلليج  االإ

خرى، كما  العرب������ي وبع�س الدول العربية االأ

حتا�رشه������ا اللغة الفرن�صي������ة يف دول املغرب 

أتباع  العربي ولبن������ان وغريها، ويزعم هوؤالء ا

الداعون اإىل حما�رشة اللغة العربية اأن اإتقان 

نكليزي������ة والفرن�صية وا�صتخدامهما  اللغة االإ

يف العمل وال�رشكات واملوؤ�ص�صات املختلفة هو 

�صمة الع�رش وداللة عل������ى التطور واحلداثة 

ومنفذ الولوج اإىل العامل كله.

ربط اللغ���ة العربية بال�سيادة الوطنية 

والنهو�س احل�ساري

يف احل������ق اأن لغتن������ا ه������ي لغ������ة املا�صي 

واحلا�������رش وامل�صتقب������ل، لغ������ة ال������رتاث ولغة 

التجديد والتط������ور. وينبغي اأن تربط نه�صة 

اللغة العربية بالنهو�������س الثقايف وال�صيا�صي 

واالقت�ص������ادي واحل�صاري، وتربط قبل ذلك 

أي�صاً،  بال�صي������ادة الوطنية والتوج������ه القومي ا

التم�ص������ك بها يعن������ي التم�ص������ك باال�صتقالل 

وال�صيادة الوطنية والتوجه القومي، وتعزيزها 

يعني تعزيز وجودنا الوطني والقومي، ويظل 

دفاعنا ع������ن حريتنا وا�صتقاللن������ا ونهو�صنا 

ناق�صاً ما مل يك������ن مقرتناً بدفاعنا عن لغتنا 

أي�صاً. لذا فاإن اإهمال اللغة العربية  العربية ا

أو ا�صتبدالها  أو ا�صتباحة اخ������رتاق قواعدها ا ا

جنبية هو  أو باللغات االأ باللهجات العامي������ة ا

انتهاك لل�صي������ادة الوطنية وا�صتهتار بتوجهنا 

أّن  القومي واإعرا�س ع������ن لغة القراآن. على ا

خط������ار عن اللغ������ة وتعزيز دورها يف  درء االأ

أو  حياتن������ا اأكر م������ن جهود ف������رد اأو جماعة ا

موؤ�ص�صة، واإن كان بحاج������ة اإىل جهود هوؤالء 

جميعهم، اإنه يحت������اج اإىل قرار �صيا�صي نافذ 

من املل������وك والروؤ�صاء الع������رب، واأ�صجل هنا 

�صد على  تقدي������ري لل�صيد الرئي�س ب�ص������ار االأ

ق������راره الذي ل������ه ف�صل الريادة ب������ن القادة 

الع������رب يف دفاعه عن اللغ������ة العربية. هذا 

همية  الق������رار ال������ذي ينم عن فهم عمي������ق الأ

دور اللغ������ة العربية يف حا�رشن������ا وم�صتقبلنا، 

فق������د اأمر ت�صكيل جلنة من اأعلى امل�صتويات، 

طالبها بو�صع برنامج عمل ملزم لتفعيل دور 

اللغة العربية يف موؤ�ص�صات الدولة املختلفة، 

كما طالب امللوك والروؤ�صاء العرب يف موؤمتر 

القمة ب�رشورة التم�صك باللغة العربية عنوان 

وحدتن������ا و�صخ�صيتن������ا وح�صارتنا وحمايتها 

خطار املحدقة بها، فهو يحر�س على  من االأ

اإتقان لغته و�صالمتها يف اأحاديثه وخطبه ما 

ا�صتطاع اإىل ذلك �صبيال، وقد خ�صها مب�صاحة 
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وا�صعة يف اأحد خطبه، دافع عنها، واأكد على 

�رشورة تن�صيطها يف جم������االت حياتنا كافة، 

ولنا اأمل اأن يتخذ املل������وك والروؤ�صاء العرب 

ق������رارات مماثلة حتى يكون القرار ال�صيا�صي 

جماعياً الفردياً ينع�س اللغة العربية، ويفّعلها 

يف الوط������ن العربي كله، ولي�س يف بلد واحد. 

اإن غياب الق������رار ال�صيا�صي عن ن�رشة اللغة 

أ�صهم يف تدهورها وماأزقها وتغربها  العربية ا

مر الذي  أبنائها اإىل درج������ة الحتتمل االأ بن ا

أبنائها اإىل الت�صدي  دف������ع الغيارى عليها من ا

لواقعه������ا امله������ن والدف������اع عنه������ا ب�صالبة، 

وانتقاده������م اأنظمته������م يف اإهماله������ا اللغ������ة 

أثن������ي يف هذا املجال على موقف  العربية. وا

الدكتور عبد الوه������اب امل�صريي اجلريء يف 

مقا�صات������ه رئي�������س النظام امل�������رشي ح�صني 

مب������ارك على اإهماله اللغة العربية يف م�رش، 

�صتاذ حمم������ود جمعة )القاهرة(  فقد ذكر االأ

يف مق������ال له، ن�رش باملوقع االلكرتوين )ديوان 

أيار )ماي������و( 07 20  الع������رب ( بتاأري������خ 25 ا

)اأن الدكتور املرح������وم عبد الوهاب امل�صريي 

اأقام دع������وى ق�صائية �صد رئي�س اجلمهورية 

لزامهما  ورئي�س جمل�س الوزراء ب�صفتيهما »الإ

باإ�ص������دار الق������رارات املنظم������ة وامللزمة ملنع 

عالن  ألفاظ اأو عبارات اأجنبية لالإ ا�صتخدام ا

ع������الم اأو عناوي������ن املح������ال  يف و�صائ������ل االإ

ع������الم املختلفة  التجارية واإل������زام و�صائل االإ

با�صتخ������دام اللغة العربي������ة الف�صحى«. جاء 

ذل������ك يف املوؤمت������ر ال�صحف������ي ال������ذي عقده 

الدكت������ور امل�ص������ريي، وقال في������ه: »من يطالع 

الفتات املحالت ب�صوارع القاهرة ومراكزها 

أ اإعالنات اجلرائد التي  التجارية، ومن يقرا

يخل������و بع�صها م������ن حرف واح������د بالعربية، 

أننا يف دولة اأخرى ال ين�س د�صتورها  يعتقد ا

على اأن العربية ه������ي لغة الدولة الر�صمية«، 

وقال: اإن عدداً كبرياً من جمعيات املحافظة 

على العربية اإ�صافة اإىل مفكرين و�صيا�صين 

أدباء ت�صامنوا مع������ه يف رفع الدعوى التي  وا

اعتره������ا �������رشارة االنط������الق، �صيتبعها عدة 

فعالي������ات اأخ������رى م������ن بينها اإط������الق موقع 

اإلكرتوين جلمع التوقيعات املت�صامنة، ون�رش 

عالم  بيان الت�صامن يف ال�صحف وو�صائل االإ

لكرتونية. واأ�صاف د. امل�صريي »اإن  واملواقع االإ

نظمة العربي������ة والنخب ال�صيا�صية  تبعي������ة االأ

بها للغرب ق������ادت جمتمعاتنا نحو حالة من 

التغري������ب اأ�صبحت معها اللغة العربية �صيفاً 

غري مرحب به يف ثقاقتنا وتراثنا احلديث«. 

وهاجم »اإهم������ال« احلكوم������ة امل�رشية اللغة 

�صه������ام برتاجعها  »وتورطه������ا« اأحيان������اً يف االإ

وتغريبه������ا ل������دى قطاعات املجتم������ع خا�صة 

عالم والتعليم، متهماً القطاع اخلا�س  جمايل االإ

بتحقري اللغة ع������ر ا�صرتاطه تعين موظفن 

جنبية واإجبارهم 
من خريج������ي اجلامعات االأ
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اأحيانا على التحدث بتلك اللغات يف اأوقات 

أ�صاتذة اللغة  واأماكن العم������ل. وحّمل الكاتب ا

باجلامعات العربية م�صوؤولية مماثلة، وقال: 

)اإنه������م يتحدث������ون بالعامية، وه������م يّدر�صون 

العربية مو�صح������اً اأن رف�س تلك اجلامعات 

تعري������ب بع�س امل������واد العلمية مث������ل الطب 

وال�صيدلة والهند�صة يزيد من »الغربة« التي 

أنا  تعي�صه������ا اللغة يف جمتمعاتن������ا العربية(. وا

دباء وال�صعراء  اأدعو الكّتاب واملفكري������ن واالأ

واملثقفن الغيارى على لغتهم العربية يف كل 

اأرجاء الوطن العربي اأن يتخذوا موقفاً جريئاً، 

فيقتفوا خطا الدكتور عبد الوهاب امل�صريي، 

ويقوموا مبقا�صاة حكامهم وحكوماتهم على 

اإهمالهم اللغة العربي������ة الذي مي�س ال�صيادة 

مة العربية،  الوطنية وال�صخ�صية العربية واالأ

ويبادروا باإقامة جمعيات فاعلة، من خمتلف 

النخب املثقفة الواعية، يت�صع مداها لن�رشة 

يالء  اللغة العربية، ت�صغط على حكوماتها الإ

ه������ذه اللغ������ة مات�صتحق من تعزي������ز وتطوير 

مبا ي�صاعدها عل������ى جمابهة التحديات التي 

حتدق بها.

معاجلة ال�سعف اللغوي

زمة التي تعاين منها اللغة العربية  اإن االأ

اليوم، ناجمة فيما اأح�صب عن �صببن:

ول ال�صع������ف الع������ام للنخب  ال�صب������ب االأ

الواعية املختلفة بلغته������ا العربية، اإذا مل نقل 

�صع������ف املجتمع بلغت������ه. والث������اين التحدي 

احل�ص������اري  بالغ������زو  املتمث������ل  اخلارج������ي 

الثق������ايف الغرب������ي حلياتن������ا، ومايرافقه من 

ول،  أّما ع������ن ال�صبب االأ غ������زو لغوي جارف. ا

وه������و ال�صعف الع������ام يف اللغة فم������ّرده اإىل 

مة احل�ص������اري يف خمتلف جوانب  تخلف االأ

حياته������ا ال�صيا�صي������ة والفكري������ة والثقافي������ة 

والفني������ة واالقت�صادي������ة واالجتماعية. وهو 

اأحد اإفرازات تخلفنا احل�صاري الذي يعك�س 

مة امل������اأزوم. وه������ذا ال�صعف كامن  واق������ع االأ

فين������ا، ولي�س بطبيعة لغتن������ا، فاللغة باأبنائها 

ومبجتمعها وباأمتها، تقوى بقوتهم، وت�صعف 

ب�صعفهم. ومعاجلة ه������ذا ال�صعف العام يف 

اللغ������ة اأمر ُمِلح و�رشوري، ولي�س ع�صرياً على 

امل������رء اأن يتخطى �صعف������ه يف لغته، ويتحدث 

أراد ذلك، ولكن  به������ا على نح������و �صلي������م اإذا ا

احللول الفردية على اأهميتها تظل حم�صورة 

يف نط������اق �صيق، وال حتّد من ا�صتفحال هذه 

الظاهرة، فال بد من معاجلة هذه الظاهرة 

معاجل������ة �صامل������ة، تنه�������س به������ا الدولة من 

أ�صبابها، ولي�س من نتائجها التي  جذوره������ا وا

تعاين منها اليوم. واإين اأرى ملعاجلة ال�صعف 

اللغوي عدة حلول، اأذكر منها:

�س���الح اللغ���وي وجتدي���د مناه���ج  1- الإ

تعليم اللغة:

ال�صيا�صي������ة  اأو�صاعن������ا  حتت������اج  مثلم������ا 
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واالقت�صادية واالجتماعية اإىل اإ�صالح، حتتاج 

أي�صاً اإىل اإ�صالح لغوي يدفعها  لغتنا العربية ا

�صالح ي�صم������ل نحوها  م������ام، ه������ذا االإ اإىل االأ

و�رشفها واإمالءها، ويب�ّصط تدري�صها بحيث 

يتدرج تدرجاً منطقياً ترابطيا، تنقل املتعلم 

�صع������ب، ويجنب الطالب  �صهل اإىل االأ من االأ

امل�صائل اللغوية والنحوية ال�صعبة التي ينبغي 

اأن ال يواجهه������ا اإال الطلب������ة املتخ�ص�ص������ون 

�صالح  بدرا�صة اللغة العربية. ويعمل هذا االإ

على اإيجاد �صوابط متفق عليها حتذف فيها 

كل الزوائد الثانوية التي ال لزوم لها. ويعيد 

النظر مبناهج تعليم اللغ������ة العربية معتمداً 

أب�صطها مبا توؤدي اإىل فهم  اأحدث الط������رق وا

الطلبة اإىل لغتهم، وميلهم اإليها.

م�����ي�����ة ب���اإل���زام���ي���ة  م���ك���اف���ح���ة الأ  -2

التعليم:

مية مرتفعة يف عدد من  مازالت ن�صبة االأ

البلدان العربية ومنخف�صة يف بلدان عربية 

اأخرى، هذا يعني اأن عدداً ال ي�صتهان به من 

طفال والفتيان والفتيات والرجال والن�صاء  االأ

يف جمتمعاتنا العربية جته������ل لغتها العربية 

مية التي �ص������كل حتدياً اآخر  ب�صبب ه������ذه االأ

للغة العربية، والب������د اأن تت�صع م�صاحة اللغة 

أبناءها من هذا  العربية يف االنت�صار لت�صمل ا

مي الوا�صع املح������روم منها، واإذن  القط������اع االأ

على الدولة اأن تتخذ اإجراءات ملزمة لتطبيق 

جمانية التعليم، ون�رش املدار�س االبتدائية يف 

كل مكان.

3- اإع���داد معل���م اللغة العربي���ة اإعدادًا 

�سحيحًا:

وىل اإىل  البد م������ن العودة اإىل البدايات االأ

طفال،  مرحلة الطفولة التي يتعل������م فيها االأ

فموؤ�ص�صاتنا الرتبوي������ة والتعليمية التي تن�صئ 

ن�ص������ان، وتعلمه لغت������ه. م�صوؤولة اإىل جانب  االإ

غريها ع������ن هذا ال�صع������ف اللغ������وي العام، 

ومازال������ت م�صام������ن مناهجه������ا وطرائ������ق 

تعليمها متخلفة عن مواكبة التطور، عاجزة 

يجاب������ي املطلوب يف  عن اإح������داث التغيري االإ

�صل������وك النا�صئ������ة وعقوله������م، وتقويته������م يف 

لغته������م العربي������ة وتهيئ������ة املناخ ال������الزم من 

لفة واملحبة بن املتعل������م ولغته واالندفاع  االأ

اإىل تعلم ه������ذه اللغة واإتقانه������ا، ي�صاف اإىل 

ذل������ك اأن القائم على تعلي������م هذه اللغة معلم 

�صعي������ف، والطالب ال������ذي �صيتمكن من لغته 

 جدي������ر بتعليم هذه 
ّ
يحت������اج اإىل معل������م كفي

امل������ادة، ولن يتوفر هذا املعلم اإال اإذا اأعددناه 

أنّنا جند اليوم  اإعداداً جيداً، وما يوؤ�صف له، ا

الطالب املتفوق������ن يعر�صون ع������ن املعاهد 

والكلي������ات التي تعّدهم للتعلي������م، ويندفعون 

اإىل غريه������ا بحثاً عن رواتب اأعلى توؤمن لهم 

م�صتوى من املعي�صة اأف�صل، بينما يقبل على 

معاهد اإع������داد املعلمن واملدر�صن والكليات 
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كرث �صعفاً  قل تفوقاً واالأ خرى الطالب االأ االأ

يف م�صتواهم الدرا�ص������ي، ومعروف اأن املعلم 

ال�صعي������ف ال ين�صئ جياًل متفوق������اً ومتمكناً 

من لغت������ه، والدولة تتحمل بذلك تبعات هذا 

ال�صعف اللغوي الع������ام، وت�صتطيع اأن ت�صهم 

يف معاجلته، فهي حن متن������ح املعلم رواتب 

تفي باحتياجاته، وتغطي نفقاته، فاإمنا تهيئ 

الظ������روف الالزم������ة لتوفر حي������اة كرمية له، 

الئقة مبكانته، وحن ت�صرتط الدرجة العالية 

يف اللغة العربية ملن يريد االنت�صاب اإىل مهنة 

التعلي������م، ف�ص������وف يقبل على مهن������ة التعليم 

الط������الب املتفوقون يف معدالته������م، ويتفرغ 

ذهن املعلم يف هذه احلال للتعليم، والت�صيطر 

عليه اأعب������اء البيت والهمومه، واليهرول اإىل 

أبوابها، كما ين�صط دور  منازل طالبه، يطرق ا

الطالب املتفوق الناجح يف املدار�س واملعاهد 

واجلامعات، وي�صتطيع املعل������م ال�صيما معلم 

اللغة العربي������ة اأن ي������وؤدي ر�صالته يف خدمة 

لغت������ه عل������ى اأكمل وج������ه. وال يك������ون معنياً 

وح������ده بالتحدث به������ا اإىل طالبه يف الدر�س 

والفر�صة، واإمنا ينبغ������ي اأن ي�صاركه يف ذلك 

خرى جميعهم، فالتحدث اإىل  معلمو املواد االأ

الطالب باللغة العربية الف�صيحة يف الدر�س 

والفر�صة ه������و واجب على املعلمن مبختلف 

اخت�صا�صاته������م. وعل������ى موؤ�ص�ص������ات الدولة 

ال�صيم������ا التعليمية منه������ا والرتبوية اأن توجد 

�صوابط تلزم املعلمن جميعهم التحدث اإىل 

طالبهم باللغة الف�صيحة با�صتمرار يف الدر�س 

والفر�صة، وتطل������ب اإليهم اأن يحثوا طالبهم 

على التحدث بها، اإ�صوة مبعلميهم، ويحفزوهم 

عليها بالثناء والدرجات حتى ياألف الطالب 

�صماعها، ويتي�رش لهم التحدث بها، ومطلوب 

من اإدارة املدر�صة ومعلميها اأن يحثوا طالبهم 

على املطالع������ة وارتياد املكتب������ات املدر�صية 

أي�صاً للنهل م������ن معينها، وي�صهموا  والعام������ة ا

ن�صطة اللغوي������ة املختلفة، وحن يتوفر  يف االأ

للطالب معلم على هذا امل�صتوى من الكفاءة 

والن�صاط، فاإنهم �صيقتدون به، ويندفعون اإىل 

مادته، وتغدو املوؤ�ص�ص������ة التعليمية والرتبوية 

يف ه������ذه احلال اأماًل للط������الب املتفوقن يف 

حياتهم الدرا�صية، يتطلعون اإىل مهنة التعليم 

بعد تخرجه������م، فتخ������ّرج موؤ�ص�ص������ة الرتبية 

والتعليم اأجياالً متعاقبة تقود املجتمع والبلد 

ملّم������ة بلغتها الف�صيح������ة، مهتمة بها، راغبة 

فيها، حري�صة عليها، مدافعة عنها، ت�صتطيع 

التعبري بها عن كل ما حتتاج اإليه وعن كل ما 

أو تذيعه اأو ت�رشح به تعبرياً  أو تكتب������ه ا تعلنه ا

�صحيحاً ف�صيحاً �صليماً.

4- اإتقان اللغ���ة العربية �رط �روري 

م���ن ����روط القب���ول يف املراك���ز القيادي���ة 

واملنا�سب الهامة:

على الدولة اأن ت�صن قانوناً ملزماً حلماية 
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أبنائها  اللغة العربية وتفعيل دورها يف حياة ا

أ مركزاً  ي�صرتط على كل من يطم������ح اأن يتبوا

أو ي�صغل من�صباً هام������اً يف ال�صلطة  قيادي������اً ا

أو اإح������دى موؤ�ص�صات الدول������ة اأن يتقن لغته  ا

العربية، ويح�صل على درجة عالية يف مادة 

خرى،  اللغة العربية اإىل جان������ب ال�رشوط االأ

ويلزم الوزارات وموؤ�ص�صات الدولة اأن ت�صكل 

جلان������اً لغوية يف مواقعه������ا، مهمتها التدقيق 

اللغ������وي يف البيان������ات واملحا�������رش والكت������ب 

والتقاري������ر املرفوع������ة اإليها م������ن املديريات 

أو  والدوائر واملراكز التابع������ة لها، وحتا�صب ا

تعاقب كل من اأخ������ل بلغته. واإذا توفر حافز 

العقاب والثواب، وعرف النا�س اأهمية اللغة 

أنها اأحد مفاتيح الو�صول اإىل  عند الدولة، وا

مايريدون، فاإنه������م يتح�صبون لها، ويندفعون 

تقانه������ا، ويحر�صون عل������ى �صالمتها فيما  الإ

يلفظ������ون، ويكتب������ون. اأما معاجل������ة التحدي 

اخلارج������ي ال������ذي تعاين منه اللغ������ة العربية 

املتمث������ل بالغزو احل�ص������اري الثقايف اللغوي، 

واأدى اإىل تفاقم اأزمتها الراهنة، فاإين اأرجئ 

احلديث عنها اإىل مقال قادم. 

¥µ
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أة، وحياته������ا وتاريخها وموقعها يف املجتم������ع يظل مو�صوعاً  مو�ص������وع املرا

مطروح������اً يف كل مكان من العامل.. وحتى يف الغرب. ولعلنا يف �رشقنا العربي 

أة يف الغرب ُحلت منذ زمن بعد اأن ح�صلت،  الهاج������ع  نت�صور اأن ق�صايا امل������را

أنه������ا حقوقها كلها. ح�صلت  أو ما نظن ا �رشع������اً وقانوناً، عل������ى حقوقها كلها، ا

عليها بعد كفاح طويل و�رشاع مرير ا�صتمر اأكرث من قرن ون�صف القرن. 

تاريخ الن�ساء يف الغرب 

جناحات و خيبات على طريق طويلة

اأديب وخمرج وناقد وقا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري. 

❁

ò

❁
�صالح دهني
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أة تلك،  أنا ل�صت خبرياً يف �ص������وؤون املرا  وا

قل جملداً، من األف �صفحة،  أو الأ لك������ن كتاباً، ا

�صابيع التي ق�صيتها  وقع حتت يدي خالل االأ

أثار اهتمام������ي، بدايًة  موؤخ������راً يف فرن�ص������ا، ا

لت�صفح������ه، ث������م �صوقني لقراءت������ه، فق�صيت 

ي������ام والليايل، غارق������اً بحق يف بحٍر  مع������ه االأ

من ال�صوؤون وال�صجون والق�صايا والدرا�صات 

والتحلي������الت التي مايل فيها ب������اع وال ذراع 

والت������ي ال تكاد تخط������ر يف الب������ال، بالنا يف 

�رشقنا. 

لكن كفاحت������ة للحديث عن هذا الكتاب، 

حدى  اأورد �صذراٍت مما �صمعته يف برنامج الإ

ذاعة الفرن�صية عن مو�صوع الكتب  حمطات االإ

�صدارات اجلدي������دة. ا�صت�صافت مقدمة  واالإ

الرنام������ج كاتباً مغربياً يكت������ب بالفرن�صية ال 

أذك������ر ا�صمه، اأ�صدر موؤخراً كتاباً يف مو�صوع  ا

أة ال�رشقية ال يح�رُشين عنوانه، لكنه �صدر  املرا

عن اإحدى دور الن�رش الكرى يف باري�س، دار 

» �صوي ». نقطتان فقط اأتوقف عندهما.

 اأوالهم������ا تتلخ�س كما يل������ي : فاملذيعة 

خفيف������ُة الظل حق������اً راأت اأن تثري مع الكاتب 

املغربي امل�صلم مو�صوع������اً يظل ي�صتثري هوى 

أة، امل�صتمع وامل�صتمعة، يف  وتطلع الرجل واملرا

الغ������رب. ف�صاألت الكاتب عن تعدد الزوجات 

كرث  عند امل�صلمن وعن مو�صوع »احلرمي« االأ

اإثارة. فكانت اإجابت������ه مثرية مبقدار ما هي 

غري متوقعة. قال: 

- فليك������ن اأن ه������ذا �صائ������ع عن������د امل�صلم 

أربع، اأو عند بع�س ذوي ال�صلطان  بزوج������ات ا

باحل������رمي. اأال تت�صورين معي، ما يكون �صاأن 

الفحل بن كل تلك الدجاجات ؟ فهو القلة، 

أنا على ثقة باأن  وهّن الكرثة. ت�صوري ذلك. ا

الكلمة العلي������ا �صتكون لهن يف كل ما �صتكون 

له عالقة باجلن�س وبالتوا�صل اجلن�صي على 

اأقل تقدير. وتالياً، ال يعلم اإال اهلل!!

ألت������ه املذيع������ة الهمامة ع������ن مو�صوع  و�صا

أة يف �صهر  العالقة اجلن�صية بن الرجل واملرا

رم�ص������ان. كانت اإجابته ال تقل اإثارة للمذيعة 

ومل�صتمعيها.. وم�صتمعاتها. قال:

- وه������ل تظن������ن اأن احلي������اة تتوقف يف 

ن�ص������ان. يتوقف  ن�ص������ان هو االإ رم�ص������ان ؟ االإ

امل�صلم املوؤمن ع������ن تعاطي ال�رشاب والطعام 

والتدخن على مدى النهار كله  يحرم نف�صه 

من كل مت������ع احلياة �صاع������اٍت طويلة و�صاقة 

حتماً. فما تكون حاله بعد كل ذاك احلرمان 

؟! تاأك������دي اأن الزوج والزوج������ة �صيّعبان من 

أباح  فطار مما ا فطار وما يلي متع االإ مت������ع االإ

لهما اهلل فعله، ال مبا جريا عليه فح�صب يف 
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خرى من خارج رم�صان، بل باأكرث  ال�صهور االأ

منه، بل وباأ�صّد تالقياً وتعاطفاً وحميمية !!

ذاعي بن  م�صادف������ة ه������ذا احلدي������ث االإ

مذيع������ة فرن�صي������ة وكاتب مغرب������ي جاءت يف 

حمّيا ا�صتغراقي يف قراءة ذاك املجلد العتيد 

أة وق�صاياها. عن������وان املجلد ذي  ع������ن امل������را

لف �صفح������ة »تاريخ الن�صاء يف الغرب« يف  االأ

القرن الع�رشي������ن. األف �صفحة ملالحقة هذا 

أربعة  التاريخ. وقبله������ا اآالف ال�صفحات يف ا

أ بدرا�صة عن تاريخ الن�صاء  اأجزاء �صابقة تبدا

يف الغ������رب يف الع�رش القدمي،  ففي القرون 

الو�صط������ى، انتق������االً اإىل الع�رش احلديث، مع 

جزء بتمامه عن القرن التا�صع ع�رش، و�صوالً 

خري: يف القرن الع�رشين.  اإىل اجلزء االأ

يقول الكتاب اإن ما ورد يف هذه املجلدات 

أنه ميثل  أبداً ا من معلومات ودرا�صات ال يعني ا

تاريخ الن�صاء يف كل اأنحاء العامل. فلكل جمتمع 

ولكل ح�صارة ولكل �صقع تاريخه. ولكن فيما 

يخ�������س هذا اجلزء م������ن التاريخ الذي نحن 

ب�صدده فق������د انفتح بال�������رشورة على علوم 

اجتماعية عدة من مث������ل: »ال�صو�صيولوجيا، 

العلوم ال�صيا�صي������ة، الفل�صفة«. ويظل الكتاب 

أ�صا�صية ه������ي اأن للن�صاء  ي�ص������در عن فك������رٍة ا

تاريخاً م������ن ال�رشورة مبكان، وبحق م�رشوع، 

اأن يكتب. ذاك اأن تط������ور الت�صور العام عن 

الن�صاء، والفك������رة القائلة بافرتاق اجلن�صن، 

يفر�صان علينا اأال نن�صى جملة من احلقائق 

ومن املمار�صات يتوجب اإي�صاحها، كالعالقات 

ب������ن اجلن�ص������ن يف كل م�صتوياتها: املعارف، 

مور  ال�صلطات، املمار�صات اليومية.. هذه االأ

الت������ي ال غنى عن بحثها ل������دى كتابة تاريخٍ  

أة. وما دفع اإىل ذلك �صوى تنبه  حقيقي للمرا

املوؤرخ������ن واجلمه������ور اإليه، ب������روز ما ميكن 

اعتباره مطالب������ة اجتماعية للتوقف وللتاأمل 

ح������ول عالق������ة اجلن�صن، اإ�صاف������ة اإىل فكرة 

أنف�صهن  ا�صتمتاع ن�صاٍء كثريات باأنهن يكت�صفن ا

جديرات باأن ميثلّن مو�صوعات يبحثها علم 

التاريخ. 

لهذا كله كان ال مع������دى عن عمل وداأب 

للمقارن������ة بن مواق������ف اجلن�ص������ن ومكانة 

خ������ر، عمل وداأب يرثيان  كلٍ  منهم������ا اأمام االآ

معلوماتن������ا عن و�صائ������ل كل اأمة لكتابة تاريخ 

الن�صاء وعن اأح������وال العالقات اجلن�صية يف 

أو تلك. اأما الغر�س الذي يرجو  م������ة ا هذه االأ

الكتاب بلوغ������ه فهو حماولة ك�ص������ب الرهان 

يف كتاب������ة تاريٍخ مق������ارن ال يكون مبعزل عن 

املمار�ص������ات والنقا�ص������ات الدائ������رة يف اأنحاء 

اأخ������رى من العامل، ولي�س يف الغرب فح�صب.. 
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وذلك ب�صب������ب اأن تاريخ 

الن�ص������اء ب������ات يتغ������ذى 

باملبادالت املتزايدة بعد 

اأن اأ�صبح ق�صية عاملية. 

 – الكتاب  يتط������رق 

كما يقت�ص������ي مو�صوعه 

م������ا  اإىل   – �صا�ص������ي  االأ

أة  ح������دث يف ق�صية املرا

م������ن تط������ورات نتيج������ة 

وىل  احل������رب العاملية االأ

يف بداية القرن الفائت، 

ث������م احل������رب العاملي������ة 

الثانية يف منت�صفه وما 

جنم عن احلربن من مقتل ع�رشات مالين 

أة اإىل النزول  مر الذي دفع باملرا الرج������ال، االأ

اإىل ميدان العمل،  يف كل جماالت العمل من 

اليدوية وحتى املكتبي������ة، مبا جعلها م�صتقلة 

أك�صبها بنحٍو ما مزيداً من الثقة  مادياً ومبا ا

مبكانته������ا يف البيت ويف املجتمع. ومع �صيوع 

أة بانت�صار  نظ������رٍة اأكرث تفهم������اً ملو�صوع امل������را

أة تر�صخاً.  الثورة الرو�صية ازدادت مواقع املرا

لكن رغ������م ت�صمن الد�صات������ري اجلديدة بعد 

انهيار االحت������اد ال�صوفيتي مواد توؤكد تاأكيداً 

قاطعاً على امل�صاواة بن اجلن�صن يف الدول 

اال�صرتاكي������ة ال�صابقة بخا�صة، فقد جنم عن 

االنتقال ال�رشيع من اال�صرتاكية احلكومية اإىل 

�صى االجتماعي  اقت�صاد ال�صوق �رشٌب من االأ

واملعن������وي، يف اأعقاب بروز فك������رة القومية 

وتط������ور املافيوّية ال�صلطوي������ة، مبا عّمق يف 

مر الفروقات االجتماعية والعالئق  نهاية االأ

اجلن�صية، فاأدى اإىل مزيد من تدهور اأحوال 

أ�صطورتا امل�صاواة بن  معظم الن�صاء، وبقيت ا

اجلن�صن وجمتمع بال طبقات، حّية قائمة. 

 لذل������ك اأخذت تت�ص������كل حركات 
ً
نتيجة 

مقاوم������ة ن�صائية عن طريق الكتابة والتاأليف 

ع������الم كاف������ة للدفاع  والن�������رش، وو�صائ������ل االإ
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أة، وازداد ع������دد اجلمعيات  عن حق������وق املرا

الن�صائي������ة الت������ي ت�صم عنا�������رش متفتحة من 

الن�ص������اء للوقوف يف وجه تده������ور اأحوالهن، 

وكذل������ك للمطالبة على �صبي������ل املثال بنظام 

طف������ال والعناية بهم يف  جماعي حلرا�صة االأ

مور اإىل 
غي������اب اأمهاتهم. .وذهب تط������ور االأ

جها�������س، واإىل �رشورة  مو�ص������وع احلق يف االإ

معاجلة نق�������س وغالء و�صائ������ل منع احلمل 

وتطوير  البال�صتيكية(،  والواقيات  )احلبوب 

مومة. ويذكر هنا  اأنظم������ة احلق يف عطلة االأ

اأن االلتزام������ات املبهظ������ة الواقعة على فئات 

وا�صعة من الن�ص������اء قاد كثريات منهن اإىل ما 

دعي بحق »اإ�رشاب البطون« باأمل احل�صول 

عل������ى عمل اأو حت������ى اإىل تعاطي عالج يوؤدي 

اإىل العقم التام. 

أت������ي كتاب »تاري������خ الن�صاء يف الغرب«    يا

أة  اإىل التب�ّص������ط يف احلديث ع������ن اأحوال املرا

امل�صلم������ة يف بل������د غرب������ي كيوغ�صالفيا بعد 

تفكك جمهوريته������ا اال�صرتاكي������ة الفدرالية، 

وانف�صال البو�صنة وكو�صوفو، دون اإهمال ما 

أي�صاً م������ن اأذى على �صلوفينيا وكرواتيا  وقع ا

خ������رى التي قررت االنف�صال  بن البلدان االأ

�صليون  ب االأ عن يوغ�صالفيا ال�صابقة. فال�رشِ

يف ذاك البلد بقي������ادة رئي�صهم ميلوزوفيت�س 

بية  عمدوا، حتت تاأثري كرامة القومية ال�رشِ

اإىل اعتماد �صيا�صة  »الت�صفية العرقية«. وكان 

أثر ه������ذه ال�صيا�صة التي اأدت اإىل مذابح  من ا

ن�صانية، ح�صب منظمة  وجرائم رهيبة �صد االإ

االأمم املتح������دة له������ا، اأن مت ترحي������ل مالين 

�صخا�س عن ديارهم، واعتقال وقتل مئات  االأ

لوف. وكان اأن ق������ام اجلي�س اليوغ�صاليف  االأ

وامليلي�صي������ات املتاآزرة مع������ه مبمار�صة اأعمال 

االغت�صاب املنظم لن�صاء »العدو« )خ�صو�صاً 

منهن امل�صلمات من اأهل البو�صنة وكو�صوفو( 

فت������ّم اغت�صاب م������ا ُقدر عدده������ن بع�رشات 

الر�صمي������ة  ح�ص������اءات  االإ ح�ص������ب  ل������وف  االأ

الدولية. وق������د مت التعتيم على تلك اجلرائم 

ف������رتة طويلة، غري اأن الك�صف عنها فيما بعد 

أملانيا  اأدى اإىل احتجاجات وا�صعة يف فرن�صا وا

مريكية )التي  وانكلرتا والواليات املتحدة االأ

يُعرتف لها باأنها هي التي قامت بكبح جماح 

ميلوزوفيت�س وجي�صه(، وتوا�صلت، خ�صو�صاً 

يف فرن�صا مع رجال ون�صاء من الفئات املثقفة 

الي�صاري������ة، واحل������ركات والنقاب������ات املوالية 

أة. ف�صعى الكل لالحتجاج والعمل  لق�صايا املرا

ن�ص������اين وال�صيا�صي حتى اإن  على امل�صتوى االإ

عالن عن اكتتاب  أملاني������ات قمن باالإ وزيراٍت ا

�صعبي لفتح مالجئ ت�صتقبل وتعتني بالن�صاء 
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املغت�صبات اللواتي هدمهن ِخزيُهن مبا جرى 

أو اللواتي لفظتهن اأ�رشهن.  لهن، ا

م������ر الغري������ب اأن الدعاي������ة الر�صمية  االأ

اليوغ�صالفية �رشَعنَت ما جرى وكان يجري، 

خر، وعلى الت�صفية  وحر�صت على كراهية االآ

العرقي������ة ملجرد توكيد ال������ذات بتدمري هوية 

خر با�صتخدام الق�صوة، ونب�س قبور املوتى  االآ

جهاز على النُ�صب التذكارية وهدم بيوت  واالإ

�صل يف هذا  العب������ادة وترذي������ل الن�ص������اء. واالأ

أولئك الزباني������ة اجلالدين هو يف  كله ل������دى ا

ت�صورهم اأن الرجال هم الذين ينقلون الدم 

والهوي������ة القومية، فقتلهم ي������وؤدي اإىل وقف 

االنتق������ال.. واغت�ص������اب الن�ص������اء واإجبارهن 

على احلم������ل، يعني دمار م�صتقبل اجلماعة، 

والهيمنة »عرقياً« عن طريق اأرحام الن�صاء. 

يبدو يف احلقيقة اأن التعذيب واالغت�صاب 

أك������رث فاأكرث يف الع������امل، يف جميع  ميار�ص������ان ا

النزاع������ات املعا�رشة، مثلم������ا هي احلال يف 

اأعم������ال التنكيل »املرجم������ة«. وقد ا�صتنكرت 

مور التي  ع������دة حلقات دولية ن�صائية هذه االأ

ه������ايل املدنين، واعترتها  باتت تقع على االأ

ن�صانية، واعرتفت بذلك حمكمة  جرائم �صد االإ

العدل الدولية )االأمم املتحدة(، و�صبقتها اإىل 

ذل������ك حمكمة اجلزاء الدولي������ة ال�صابقة لها، 

حيث متكنت املدعية العامة الكندية باإقناع 

املحكمة بتج������رمي ميلوزوفيت�س. وهنا ال بد 

�صارة اإىل اأن تاأنيث الق�صاء بات حقيقة  من االإ

عاملي������ة، واأن ت�ص������اوي احل�ص�س يف �صفوف 

الق�صاة بات اأمراً ملمو�صاً ويكاد ي�صبح واقعاً 

ونحن يف بدي������ات القرن احلادي والع�رشين، 

علماً ب������اأن هذه املهنة مل تنفت������ح اأمام الن�صاء 

اإال ع������ام 1946 وكانت اأعدادهن قليلة حتى 

عام 1970، ب�صب������ب ممانعة زمالئهن الذين 

ظلوا اأمداً طوياًل ينادون بعدم اأهلية الن�صاء، 

ويجهرون بخطورة اكت�صاحهن ال�صاحة. 

تولت احل������ركات الن�صائية يف بع�س دول 

الغرب منذ �صبعيني������ات القرن قرَع نواقي�س 

�ص������كال املختلفة  اخلط������ر حول مو�ص������وع االأ

للعن������ف �صد الن�صاء. وات�ص������ل بهذا مو�صوع 

طفال، وخ�صو�صاً  اآخر يتعلق بالعنف �صد االأ

االعت������داءات اجلن�صي������ة عل������ى القا�رشي������ن 

والقا�رشات. فت�صكلت هيئات عديدة يف كندا 

وفرن�صا ويف الرنوج ويف ع�رشة بلدان اأوروبية 

اأخرى حل�صد اجلهود �ص������د العنف الزوجي 

واالغت�صاب. وقدر يف الغرب اأن واحدة من 

كل �ص������ت ن�صاء كانت �صحي������ة االغت�صاب يف 

حياتها. ويف الوالي������ات املتحدة متوت ع�رش 

أة  ن�ص������اء يومياً من العنف البيت������ي، ومئة امرا
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يف فرن�ص������ا �صنوياً. كما اأثبت حتقيق حكومي 

�صارك������ت فيه منظمات ن�صائية اأن واحدة من 

كل ع�رش زوجات م������رت يف حياتها الزوجية 

بحاالت من العنف املتتايل. واإذا كان القانون 

مريكي جّرم االغت�صاب الزوجي منذ عام  االأ

1993، فقد ا�صتم������رت املطالبة يف م�صاعدة 

ال�صحايا ودع������م اجلماعات، وتدريب رجال 

ال�رشطة والق�صاة، وخلق حالة ثقافية تربوية 

م�ص������ادة للعنف، غ������ري اأن ال�صواهد اليومية 

والدرا�ص������ات ما تنفك ت�صري اإىل وقوع حاالت 

ال نهاي������ة لها م������ن امل�صايق������ات اجلن�صية يف 

لفاظ اجلن�صية، و�رشاء  العمل، وا�صتخدام االأ

مثلة  أ�صهر االأ اخلدم������ات اجلن�صية. ولعل من ا

مريكي ال�صابق كلينتون.  ق�صية الرئي�س االأ

ثم������ة اإ�صارات عل������ى اإدراك عام خلطورة 

هذه احلاالت، م������ع توجيه اجتماعي لف�صح 

أن������واع العن������ف. لك������ن حتى ه������ذا احلد من  ا

دراك ولوع������ي امل�صكلة وج������د من يهاجم  االإ

املنظمات الن�صائية املكافحة من اأجل ق�صية 

أة، خ�صو�صاً يف �صنوات حكم ريغان وبو�س  املرا

مريكية »�صوزان  ب، كما توؤكد ال�صحفية االأ االأ

فال������ودي« يف كتاب ن�رشت������ه ف�صحت فيه ما 

أو  �صمت������ه Backlash  مبعن������ى »رد الفعل« ا

»رجعية«. 

  اإنها ال�صحوة للن�صاء بعد اأن ظللن على 

أم������د طويل قابعات حتت ظل التاريخ.  مدى ا

�صارك������ت يف هذه ال�صح������وة اأمور عدة. منها 

التاأكي������د عل������ى دور العائل������ة، وتط������ور فكرة 

ن�صاين.  مور اليومية وبالفرد االإ االهتمام باالأ

أ�صهمت يف اإخراج الن�صاء اإىل �صاحة  تلك كلها ا

االهتم������ام. و�صارعت يف ذل������ك حركُة الن�صاء 

أنف�صه������ن والت�صاوؤالت الت������ي طرحتها: »من  ا

أين نذه������ب؟« بخا�صة من  اأين جئن������ا؟ واإىل ا

اأجل فهم جذور ال�صيطرة عليهن، وعالقات 

اجلن�ص������ن عر امل������كان والزم������ان. ثم ما هو 

موقعهن و�رشطهن واأدوارهن وكالمهن. فهل 

واحدتهن: - رّبة، �صيدة، �صاحرة..- ت�صاوؤالت 

تتوجه اإىل املجتمع برمت������ه، متثل يف الوقت 

ذاته، تاريخ الرجال كما تاريخ الن�صاء. 

زمنة   واإنه������ا حلكاية طويلة: من قدمي االأ

جزاء اخلم�صة  اإىل يوم النا�س هذا، ترويها االأ

من كتاب »تاريخ الن�ص������اء يف الغرب«. ويعي 

بي�س  موؤلفو وموؤلفات الكت������اب اأن البحر االأ

طل�صي من جهة اأخرى  املتو�صط من جهة واالأ

ويجاوران �صواطئ بل������دان الغرب. ويحلمون 

بتاري������خ يكتب عن الن�ص������اء يف العامل ال�رشقي 

فريقية. وتلك مهمة مرتوكة  اأو يف الق������ارة االإ

للن�صاء والرجال يف تلك البلدان بكتابة ذاك 

التاريخ ذات يوم. 
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�صارك يف كتابة »تاريخ الن�صاء يف الغرب« 

أ�صاتذة  على مدى الع�ص������ور 68 �صخ�صاً من ا

اجلامعات يف خمتلف بلدان اأمريكا واأوروبة، 

مع فال�صف������ة ونق������اد اأدب وباحثن علمين 

وق�صاة وكّتاب. ومت يف هذا اجلزء الذي بن 

ي������دي توزيع املو�صوعات عل������ى النحو التايل 

وتكليف جمموع������ات متخ�ص�صة. لبحث كل 

مو�صوع: 

- تاأميم الن�صاء 

- الن�صاء، اإبداع وتَ�َصّور

- التحوالت الكرى يف قرن

- حتديات

- كالم ن�صاء 

 ثم ق�صمت املو�صوعات، كل على حدتها، 

مبنهجي������ة حم������ددة، ال اأقف منه������ا اإال على 

روؤو�صها، على النحو التايل:

- احل������رب العاملي������ة العظم������ى: انت�صار 

التفرقة اجلن�صية. 

مريكي  أة احلديثة: النم������وذج االأ - امل������را

لع�رشينات القرن. 

دوار الن�صائية يف  - م������ا بن حرب������ن: االأ

فرن�صا وانكلرتا. 

مو�صولين������ي  الفا�صّي������ة:  بوّي������ة  االأ  -

يطاليات )1922 -1940 (. واالإ

- النازي������ة: �صيا�ص������ات جمنَّ�ص������ة، وحياة 

أملانيا.  الن�صاء يف ا

- ن�ص������اء اإ�صباني������ا: م������ن اجلمهورية اإىل 

الفرانكوية.

- الفرن�صي������ات يف ظ������ل حكومة في�صي.: 

ن�صاء الكارثة – مواطنات الكارثة.

- النموذج ال�صوفيتي

 وتل������ي ذل������ك بح������وث باأق������الم كاتبات 

وروبية حول:  وباحثات من خمتلف الدول االأ

نت������اج الثقايف يف جمتمع  موق������ع الن�صاء يف االإ

اال�صته������الك والثقاف������ة اجلماهريي������ة –فقر 

مهات – اأمومة، اأ�رشة، دولة  ن�صائي، حقوق االأ

– تربي������ة وحمل الن�صاء يف الق������رن الع�رشين 
– حتديات – القانون والدميقراطية، الفرد 
أة – احلركات الن�صائي������ة يف �صنوات  – امل������را
نثوية  1960 – 1980 – م������ن الن�صوية اإىل االأ

أملاني������ة، وملمثلة  – واأخ������رياً: ن�ص������ان لكاتبة ا
فرن�صية. 

أل������ف �صفح������ة – لن حتيط  كت������اب من ا

ب������ه مقالة عابرة. اإمنا ه������ي مالمح فح�صب 

همية لعلَّ  تعطى عم������ا يحتويه من بال������غ االأ

بع�س املهتم������ن – وخ�صو�ص������اً املهتمات – 

أة، اأن  باحل������ركات الن�صائية وبتطوير دور املرا

مينح������وه مزيداً من الدرا�صة، وي�صتفيدوا من 

منهجيته. 
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أ�صري اإىل  أنني ل������ن اأخت������م دون اأن ا عل������ى ا

الدور الذي لعبته اأدوات الثقافة اجلماهريية 

يف منا�صب������ات عديدة، وبط������رق متنوعة، يف 

أيهم، بن  الرتاب������ط الفكري القائم ح�ص������ب را

ه������ذه الثقافة وما هو »ن�صوي« كما يتبن من 

تقليب �صفحات تاريخ احل�صارة الغربية. اإذ 

أ�صار بع�س الباحثن اإىل اأن ن�صونة املجتمعات  ا

وقد بلغت مبلغاً حمدداً من االزدهار اإمنا بني 

وىل على �رشب من انقالب القيم،  بالدرجة االأ

أة منحها حق الو�صول اإىل املهن  فانعتاق املرا

أو ال�صيا�صية.  الرجالية اإن يف احلياة املهنية ا

كم������ا اأن الن�صاء اأخذن عل������ى عاتقهن كذلك، 

أة يف امليادين اخلا�صة.. ويف  اأكرث فاأكرث، املبادا

املقابل بات الرجل اأكرث مياًل نحو العاطفية، 

واللطافة، وال�صعف. 

ي�صار بنحو خا�������س اإىل اأن كثافة تواجد 

الوجه الن�صائ������ي يف الدعايات، وعلى اأغلفة 

أة ترز  عالن������ات جع������ل امل������را املج������الت، واالإ

كمو�ص������وع يحمل طاق������ة كامن������ة، وكمجرد 

عر�س يُحتمل له اأن يلعب دوراً ما. فانق�صاء 

أة اجتماعياً  قرن ون�ص������ف على انعتاق امل������را

و�صيا�صي������اً، دفع بالن�ص������اء اإىل ا�صتخدام قيم 

تاريخي������ة حمددة: ق������وة وعدوانية كانت من 

حظ الرجال، نعوم������ة وحنان كانت وال تزال 

حكراً على الن�صاء.

¥µ
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عالمية،  لقد �صغل لورن�س الكثريين يف ال�صاحة ال�صيا�صية وال�صينمائية واالإ

بل حتى الثقافية، 

- فهل هو جا�صو�س؟ بذل جهده يف التمهيد لل�صيطرة اال�صتعمارية! اأم هو 

ق������د و�صع خدماته يف �صبيل الثورة العربي������ة؟!. وهل هو مواطن بريطاين من 

الدرجة العليا واملمتازة؟!.ليقول عنه )ت�رشت�صل( رئي�س الوزراء حينذاك باكياً 

أي�صاً »اإننا  حياء يف ع�رشنا..« وقائاًل عنه ا أنه »واحد من اأعظم االأ يف جنازته ا

لورن�س.. والثورة العربية

باحث من �سورية

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
فايز قو�رصة
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لن نرى قريناً له مرة ثانية..«؟  

بل اأقيم له متث������ال ن�صفي يف كاتدرائية 

)�ص������ان ب������ول( اإىل ج������وار متث������ايل )نل�صون( 

و)لنجتون(، ويتحول بيته اإىل متحف يق�صده 

اجلمي������ع، وكذلك يف )طري������ق المبيت( اأحد 

�ص������وارع لندن هناك مبنى �ص������م كل ماي�صري 

اإىل بريطانية العظم������ى واأجمادها احلربية، 

ويف ركن �صغري خ�ص�س ل�صابط املخابرات 

الريطانّي������ة لورن�������س وامللقب فيم������ا بعد ب� 

لورن�س العرب جند �صوراً له برفقة كثري من 

امل�صوؤول������ن يف اجلزيرة العربي������ة، كال�رشيف 

ح�ص������ن ورج������ال البادي������ة وروؤ�ص������اء القبائل 

والع�صائر.

لورن�������س ه������ذا قدم������ت ال�صينم������ا فلماً 

عن������ه با�ص������م )لورن�س اجلزي������رة العربية( يف 

ال�صتينيات من القرن املا�صي، وموؤخراً فلماًَ 

)تلفزيونياً( اأجنبياً �صارك فيه املمثل العربي 

ن اإنتاج������اً عربياً قدمته 
عم������ر ال�رشيف، واالآ

الف�صائية ال�صورية 

اإن كل م������ا ق������ّدم، مل يتمكن م������ن تقدمي 

ه  نه ه������و نف�صه قد موَّ حقيقته املو�صوعية الأ

عن �صخ�صيته، فف������ي كتابه )اأعمدة احلكمة 

ال�صبعة( الذي عر�س فيه الكثري من اأحداث 

الثورة العربية، وم�صاعره اخلا�صة قد اأهداه 

اإىل )S.A( والتي قال بع�صهم اإنها اليهودية 

)�صارة اورن�س( اجلا�صو�صة.

أم������ا اأوراقه اخلا�صة املودعة يف مكتبة  و ا

البودليان يف اأوك�صف������ورد بقى �رشها مطوياً 

حتى ع������ام 2000م، اإ�صاف������ة اإىل التوجهات 

بقاء على حقيقة ن�صاطه  العلي������ا الر�صمية لالإ

ال�رشي باعتباره عمياًل �رشياً.

وىل،  لقد جاء اإىل املنطقة قبل احلرب االأ

بع������د تلقي������ه العل������م يف جامع������ة اأوك�صفورد، 

�صافر اإىل �صوري������ة وفل�صطن لدرا�صة القالع 

ال�صليبي������ة، ليقدمه كبح������ث جلامعته، كما 

أثرية مر�صل������ة من املتحف  �ص������ارك يف بعث������ة ا

الريطاين اإىل كركمي�س )جرابل�س(  على نهر 

الفرات، وتعل������م العربية يف مدر�صة تب�صريية 

بلبنان، ثم تابع العمل مع الدكتور )هوجارت( 

امل�صت�رشق امل�صهور يف كركمي�س عام 1911م، 

ثم �صارك يف بعثه اإىل �صحراء �صيناء للتمهيد 

ملخطط������ات بريطانية، حتت ا�ص������م )علمي( 

واحلقيق������ة كان هدفه������ا لي�س كم������ا قالت، 

اكت�ص������اف الطريق التي �صلكه������ا بنو اإ�رشائيل 

بعد خروجه������م من م�رش، بل ر�صم اخلرائط 

للمنطقة، ال�صتخدامها يف حال وقوع احلرب 

ت������راك، وحن ع������اد اإىل لن������دن كتب  م������ع االأ

تقاريره ور�ص������م اخلرائط، وُطلب منه اإعداد 
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الدليل عن �صح������راء �صيناء ليكون يف خدمة 

اجلنود، ثم نقل بعدئذ اإىل مكتب املخابرات 

الع�صكرية يف القاهرة.

يف اليوم العا�رش من حزيران عام 1916 

اأعلن ح�ص������ن �رشيف مكة  الث������ورة العربية، 

أ�صط������ورة لورن�س، الذي  لتول������د معها حكاية ا

ات�ص������ل معها مدة �صنت������ن ون�صف، ولت�صفه 

بطل العرب يف معركة احلرية، وجماهداً من 

اأجل ملّ �صمل العرب، لكن احلقيقة وكما ورد 

يف تقاري������ره ال�رشية اأن مهمت������ه هي اإخ�صاع 

العرب لل�صيط������رة الريطاني������ة، والعمل عل 

تق�صيمهم وتباغ�صهم.

 ومثالن������ا م������ا ورد يف تقري������ره املوؤرخ يف 

1916/1/16 حت������ت عنوان )�صيا�صات مكة( 

أي������ه يف الثورة العربي������ة »اإن ن�صاط ح�صن  ورا

نه يتفق مع غاياتنا العاجلة  يبدو مفيداً لنا الأ

�صالمي������ة، وهزمية  وهي حتطي������م الكتلة االإ

مراطورية العثماني������ة، وتقوي�س بنيانها،  االإ

ن الدول التي �ص������وف يقيمها ح�صن خلفاً  الأ

تراك تكون طيعة لن������ا مثلما كانت تركيا  لالأ

ملان. واإذا عوملت  قبل اأن ت�صب������ح �صنيعة لالأ

�صلوب ال�صحيح فاإنها �صتبقى  هذه الدول باالأ

يف حالة تخب������ط �صيا�صي«، بل اإنه ي�رشح يف 

كتابه )اأعم������دة احلكمة ال�صبعة( عن حقيقة 

دوره يف اخل������داع مل������ن وثقوا ب������ه دون خجل 

»اإذا انت�رشت بريطانية يف احلرب ف�صتكون 

أنني كنت  وعودها للعرب كالورقة امليتة. ولو ا

نا�صحاً �رشيف������اً ل�رشحت رجايل وملنعتهم من 

املخاط������رة باأرواحهم ملثل هذا،ومع ذلك فاإن 

�صا�صية لك�صب  أداتنا االأ ماين العربية كانت ا االأ

احلرب يف اجلبه������ة ال�رشقية« ثم يقول »لقد 

مياين باأن عون العرب  غامرت بالت�صلي������ل الإ

حراز ن�������رش رخي�س و�رشيع يف  كان الزم������اً الإ

ال�������رشق. وخري لن������ا اأن ننت�������رش واأن نخلف 

وعودنا من اأن مننى بالهزمية«.

ويف تقري������ر �رشي مط������ول، حدد اأهداف 

الث������ورة العربية –طبعاً من جهة نظره ولي�س 

أو ولده  كما ه������و طم������وح ال�رشيف ح�ص������ن ا

في�ص������ل – اأعده يف م�صتهل عام 1916 »البد 

لهذه احلرب، اإذا كان لها اأن ت�صفر عن �صيء 

طالق، من الق�صاء نهائياً على �صيادة  على االإ

ن قدرة بريطانيا  ال�صلط������ان )الرتكي( ذلك الأ

عل������ى اأن تن�صب خليفة جدي������داً كما ن�صبت 

�صلطان������اً جديداً )يف م�������رش( ال تعدو قدرة 

الياباني������ن على )فر�س باب������ا(  جديد على 

الكني�صة الكاثوليكية، وحتى �صلطان م�رش ال 

ن فعلته  ي�صتطيع اأن ين�صب نف�صه للخالفة، الأ

�صتكون مث������اراً للريبة ب�صبب عالقاته معنا.. 
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أك������رث املطالب������ن باخلالفة  اإن ا

رجحان������اً، بع������د ال�صلطان، هو 

�رشيف مكة«.

يو�صح  التقرير  ه������ذا  لعلَّ 

ويل للعبة ال�صيا�صية  الهدف االأ

التمك������ن  يف  الريطاني������ة 

لريطاني������ا م������ن التحك������م يف 

املنطق������ة، ووج������د بغيت������ه يف 

وخا�صة  ال�رشيف ح�صن  اأ�رشة 

يف ابن������ه في�ص������ل، اإذ قال عنه 

»..ووج������دت في������ه القائ������د ذا 

احلمية املطلوبة!« وتعاون معه 

اإخوت������ه اإال عبد اهلل الذي كان 

تواق������اً اإىل اال�صتق������الل، وكان 

ي�ص������ك يف نواي������ا لورن�������س وال 

يحبه؟!

�صت������اذ )�صليمان مو�صى( الوحيد  ولعل االأ

الذي و�صح اأن الث������ورة العربية كانت عربية 

روح������اً ودماً، واأن العرب هم الذين وجهوها، 

واأن لورن�س مل يكن �صوى �صابط من ال�صباط 

يف كتاب������ه )لورن�������س والع������رب( ال�صادر عام 

1962م بعد �ص������دور كتاب انطوين نتنغ عام 

1961 بعن������وان )لورن�س بالد العرب( الكتاب 

ول  خط������اء التاريخية، واالأ خري غن������ي باالأ االأ

�صه������اب يف اإثبات اأن  ت�صوب������ه العاطف������ة، واالإ

تناق�������س من كتب������وا عن لورن�������س يف روايته 

احلادثة الواحدة م������رده اإىل لورن�س نف�صه.. 

واأن لورن�س كان يكذب، ويلفق ق�ص�صاً حتط 

من قدره..

❁    ❁    ❁

اأما حادثة دم�صق يف دخول لورن�س على 

اللنبي ليعفيه من من�صبه ويعود اإىل بريطانية 

ب�ص������كل مفاجئ، حريَّ الكثريي������ن يف دوافعه، 



لورن�س.. والثورة العربية

العــــــدد 546  اآذار   3322009

وملاذا ت������رك في�صل يف قم������ة فرحته)؟( يف 

أيلول  دخول اجلي�س العرب������ي دم�صق يف 30 ا

1918، هل تركه خل������ذل االنكليز العرب يف 

نه اّتهم  أم الأ حتقي������ق وعدهم باال�صتق������الل، ا

أن������ه جا�صو�������س يف املخاب������رات الريطانية،  با

وعند  حتقيق ما خط������ط له اختفى، ولعدم 

حتقي������ق م�صلحة العرب الت������ي التعني عنده 

�صيئ������اً، وكما  ورد يف مق������ال له )تطور ثورة( 

ن�������رش يف جمموعة مق������االت كتابه )جمموعة 

مق������االت �رشقي������ة 1939( »..لق������د جازفت 

بخديعة الع������رب العتق������ادي اأن م�صاعدتهم 

كان������ت �رشورية النت�صارن������ا القليل الثمن يف 

ال�رشق، والعتق������ادي اأن ك�صبن������ا للحرب مع 

احلنث بوعودنا اأف�صل من عدم االنت�صار..« 

ويف ح�ص������وره موؤمتر القاه������رة الذي عقده 

ت�رش�صل 1921 م معلق������اً عليه –اأي لورن�س- 

الق������ول »اإنها تف������ي ب�صورة م�رشف������ة بجميع 

الوع������ود التي قطعناها للع������رب، فيما يتعلق 

باملناطق التي تخ�س بريطانية!!«.

ولع������لَّ هذا العمل الذي �������رشَّ لورن�س هو 

حتقي������ق الوعد املقطوع لل�صهاينة يف ال�صعي 

ن�صاء دولة لهم. والدكتور ال�صهبندر الوطني  الإ

ال�صوري  ك�صف  ع������ن لعبة لورن�س يف مقال 

له عام 1931 من�صور يف جملة املقتطف »يف 

مته..« وتتابعت املوؤامرة  أنه غري خمل�س اإال الأ ا

يف �صم������ت االنكليز عن دخول غورو دم�صق، 

واإنذاره في�صل برتك دم�ص������ق، رغم اأمله يف 

دعم لورن�س له، ولكن خاب فاأل في�صل فيه، 

ن لورن�س مل يكن يهمه اأمر العرب يف �صيء،  الأ

بل م�صلحة بريطانية اأوالً، اإذ ورد يف تقرير 

�رشي له حت������ت عنوان )غ������زو �صورية(: »اإذا 

كن������ا نرد اأن نكون يف �ص������الم بجنوب �صورية، 

أي�ص������اً على جنوب العراق، واأن  واأن ن�صتويل ا

ن�صيط������ر على امل������دن املقد�صة..فال مندوحة 

أو اأن حتكمها  م������ن اأن نحكم نحن دم�ص������ق، ا

دولة اأخ������رى، غري اإ�صالمية تك������ون �صديقة 

لن������ا!« مل يكن يهم لورن�س فق������دان العرب يف 

أو مبادئ  هذه احل������رب لع�رشين األف رج������ل،ا

ال�رشف التي قطعها للعرب، اإذ اإنه كان يعلم 

بتفا�صيل حمادثات اتفاقي������ة �صايك�س-بيكو، 

ويف������رح عند قراءته رد ال�رشيف ح�صن البنه 

في�صل يف قوله:

 »اإن الوع������د الريطاين كالذهب.. مهما 

جلّوته ب�صدة فاإن������ه ي�صطع دائماً!« اإذ وعدوه 

بفل�صط������ن قبل �صوري������ة لتك������ون كجزء من 

منطقة عربية وم�صتقله يف امل�صتقبل.

اأما لورن�س فموقف������ه خمتلف، بعد �صدور 

الوثائ������ق ال�رشية يف كتاب )احلي������وات ال�رشية 
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أنه  للورن�������س اجلزيرة العربية(.. اإذ عر واثقاً ا

�صيقنع في�صل بال�صمت والعطف على م�صالح 

أ�صتاذه هوج������ارت ومعلمه يف  أك������د ا اليه������ود، وا

أنه �صيقابل ال�رشيف  املخابرات الريطانية يف ا

ح�صن عام 1918 لي�رشح له �صيا�صة بريطانية، 

حول التوطن ال�صهيوين يف فل�صطن، واأكد يف 

تقريره ا�صتعم������ال القوة �صد العرب قائاًل:»..

المنا�������س م������ن اأن تفر�س بريطاني������ة تعهدها 

لل�صهاينة بوا�صطة القوة!« بل �صعى بعد تعرفه 

عل������ى وايزمان زعيم احلرك������ة ال�صهيونية يف 

القد�������س، اإىل اجلمع بن في�ص������ل ووايزمان، 

و�صط يقدمها  لعر�س خط������ة جديدة لل�رشق االأ

وايزمان يف لندن، حن ح�صور في�صل موؤمتراً 

فيه������ا، كان خامت������ة املوؤمترات . م������ع اأن هذه 

املحاول������ة �صبقته������ا اأخرى من قب������ل وايزمان 

ملقابلة في�ص������ل وعر�س املال عليه،حن عرف 

أنه مل  اأن في�ص������ل بحاجة اإىل املال ومن الثابت ا

يفلح يف م�صعاه هذا!!!

❁    ❁    ❁

و اأخ������رياً.. تظ������ل )عقدة لغ������ز لورن�س( 

أنه مل  قائمة، رغم كل الوثائق التي تدينه، يف ا

يعمل ل�صالح الع������رب، مع اأن )اأنطوين نتنغ( 

يراه خمل�صاً للعرب،ولكنه اختفى من امليدان 

ثم وتاأنيب ال�صمري.. وقوله هذا  ل�صعوره باالإ

– لورن�س – »اأما ال�رشف فقد فقدته قبل �صنة، 
يوم اأن اأكدت للعرب باأن بريطانية �صتحافظ 

على وعودها لهم« ثم يعود للقول مرة اأخرى 

أبلغ درجة م������ن احلمق جتعلني ال  »اإنن������ي مل ا

أنه لو قي�س للحلفاء اأن ينت�رشوا، فاإن  اأدرك ا

وعود بريطاني������ة للعرب، لن تكون �صوى حر 

على ورق، ولو كنت رج������اًل �رشيفاً، ونا�صحاً 

اأميناً، ل�صارحتهم بذلك، و�رشحت جيو�صهم، 

أنا�س  وجنبتهم الت�صحية باأرواحهم يف �صبيل ا

اليحفظون لهم عهداً وال ذمة«.

❁    ❁    ❁

اإن تاري������خ لورن�������س قب������ل ذل������ك، اتهامه 

بالتج�ص�������س يف الع������راق، ح������ن كان يف بعثة 

ثار عام 1908. للتنقيب عن االآ

أنه اأعتقل  وهو باعرتافه نف�صه بذلك، يف ا

ع������دام، بل حاول اأن ينتحر، وفقد  وهدد باالإ

وعي������ه..، ورغم �صداقته م������ع ال�صيدة )�صو( 

زوجة الكاتب الريط������اين )برنارد �صو( فقد 

دعته كذاباً لعيناً.

وم������ا العن������وان اجلانبي لكتاب������ه )اأعمدة 

أو االنت�صار( غري  احلكم������ة ال�صبعة( )الن�رش ا

رمز ه�س، ل�صخ�صية بريطانية عا�صت التاريخ 

أبناء  يف وقع احلدث، الذي مل يكن يف �صالح ا

املنطقة، فهل ياأتي اليوم الذي �صيكون التاريخ 

أبناء البلد دون الغرباء!!!.  يف يد ا
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املراجع

وروبي – بريوت 1994م �سالم يف الفكر الأ - األربت حوراين: الإ

- �سليمان مو�سى: لورن�ض والعرب. بريوت 19�2.

- د.حممود ال�سمرة: غربيون يف بالدنا – بريوت 19�9م

- جملة الثقافة العربية- ليبيا عام ��19م عدد  11. 

- جملة الهالل امل�رصية - القاهرة عام 19�1م عدد �.

¥µ
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أل������ة ال�صحة النف�صية ته������م الكبري وال�صغري، يف جمي������ع البلدان، ويف  م�صا

نها ت�صكل العن�رش اله������ام يف التوا�صل مع احلياة  زمان الأ وقات واالأ جمي������ع االأ

ن�صان والعمل والنجاح والطموح  خري������ن والذات. وهي �صلة الو�صل بن االإ واالآ

وامل�صتقب������ل. فكلما كان التوا�ص������ل اإيجابياً انعك�س ذلك عل������ى حياته اإيجابياً 

 كيف نتغلب على اكتئاب املراهق..

باحثة يف الرتبية وعلم النف�س

العمل الفني: الفنان  ر�سيد �سمه.

❁

ò

❁
�شهام �شباط
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والعك�س �صحيح.

فال�صحة النف�صية �صغل������ت بال الكثريين 

�رشة واملعمل والقيادة واملجتمع لتاأمن  يف االأ

فر�س و�رشوط اآمنة منا�صبة لتحقيقها.

واإذا كانت حياة الع�������رش احلا�رش الذي 

نعي�ص������ه �صدي������دة التعقيد، كث������رية املفاجاآت، 

�رشيع������ة التط������ور، ف������اإن ذلك يج������در بنا اأن 

ت�صتدعي منا الكثري من الدرا�صة والتمحي�س 

أث������ري ب�صحة  نه������ا �صديدة التا واالهتم������ام، الأ

أ�صلفنا  عم������ار �صلباً كما ا فراد يف جميع االأ االأ

ننا نعرف باأن ال�صحة النف�صية  أو اإيجاب������اً. الأ ا

�������رشة، واأمن  ف������راد و�صعادة االأ ال�صليم������ة لالأ

املجتم������ع، وثمرات عمل������ه، وح�صن منوه من 

جوانب �صخ�صه املتعددة، اأدركنا ملاذا نواجه 

املزي������د من االهتمام على �������رشورة االهتمام 

بال�صحة النف�صية واإجراءاتها واإجنازاتها.

أيدينا اأمانة كب������رية وخطرية  ن ب������ن ا والأ

وهامة لن������ا وملجتمعنا يف م�صتقبله. علينا اأن 

أو املراهقن هم  طفال ا نعرف باأن ه������وؤالء االأ

عماد امل�صتقبل وج������ذوره التي �صوف ت�صبح 

أ�صجاراً مثمرة ي�صتفيد منها املجتمع باأكمله  ا

حمملة بالثم������ار من كل نوع ولون تدعم الغد 

ذاخرة باملعرف������ة والتطور واحلداثة هذا اإذا 

�صالة والتجديد. اهتممنا بها وغذيناها باالأ

أننا نحاول الو�صول اإىل  وعلى الرغم من ا

الهدف وذلك بتحقق �صحة نف�صية اإيجابية اأي 

مبعنى اأن يحقق الفرد ذاته، ويعي وجودها، 

ويعمل وفق ما توجه اإليه، وهي ما يبدو على 

أو ال�صعور  ن�ص������ان من �صلوك اأمام ال�صغط ا االإ

بال�صدة وا�صتجابته لها. اأو هي حالة اإيجابية 

توجد عن������د الفرد وتك������ون يف م�صتوى قيام 

وظائفه النف�صية مبهماتها كما يبدو ذلك يف 

عدد من املظاهر على �صكل ح�صن ومتنا�صق 

ومتكامل �صمن وحدة ال�صخ�صية. 

وعك�س ذلك من عدم التنا�صق والتكامل 

واالن�صجام يف وحدة هذه ال�صخ�صية يح�صل 

اال�صط������راب. ويف درا�صتنا ه������ذه نحن اأمام 

ا�صطراب من نوع خا�س وهو االكتئاب عند 

نظمة  املراهق الذي يواج������ه جمموعة من االأ

�رشة واملدر�صة واملجتمع الذي  ال�صارمة يف االأ

بدوره »املراهق« يح������اول اأن يفر�س فل�صفته 

ثبات �صخ�صيت������ه من خاللها  اخلا�ص������ة به الإ

فيواجه الرف�������س والقمع والرتهيب، فتزداد 

عنده اال�صطرابات النف�صية والقلق واالكتئاب 
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ويوؤدي ذلك اإىل مزيد من العزلة و�صوء التكيف 

والق�صوة والعدوان واالنحرافات وخا�صة اأن 

ه������ذه اال�صطرابات قد تزيد من ابتعاده عن 

اأ�رشته.. وق������د وجدت الدرا�ص������ات احلديثة 

ال�صادرة عن الواليات املتحدة والتي اأجراها 

عدادية  روج������رز ومعه اآخرون يف املدار�س االإ

باأن التمرد على النظام يف هذه املدار�س كثري 

وباأ�صاليب خمتلفة منها:

الكذب- ال�رشقة- ال�������رشب- العدوان- 

ال�صتائ������م- ب������كاء متك������رر- ق�ص������وة- عناد- 

أ�������س- و�صاو�س- تعب- انفجارات  اأوجاع الرا

ثارة- ع������دم اال�صتقرار-  ه�صتريية- �صدة االإ

غ�صب �رشيع- ه������روب من املدر�صة- غرية- 

قلق- اكتئاب- تخلف درا�صي.

أك������رث  واالكتئ������اب عن������د املراه������ق م������ن ا

اال�صطراب������ات �صيوعاً بع������د القلق ومن اأكرث 

امل�صكالت االنفعالية يف العامل العربي خا�صة، 

والت������ي حتت������اج اإىل م�صاعدة وطل������ب العون 

�������رشي، وتختلف  النف�ص������ي واالجتماعي واالأ

ن�صب������ة املكتئبن يف املجتمعات احلا�رشة عن 

املجتمع������ات املا�صية طبع������اً. نتكلم عن هذه 

الن�صب التي زارت العيادات ومن الطبيعي اأن 

هن������اك مر�صى ولكنهم يتاأملون ب�صمت بعيداً 

عن العي������ادات والعالج يتخبط������ون باآالمهم 

أنف�صه������م حتت رحم������ة الظروف  ويرتك������ون ا

واملعاناة ال�صلبية التي قد تطول لدرجة املوت 

أو االنتحار. ا

ف�صاًل ع������ن اأن ه������ذا اال�صط������راب اإذا 

أو اأهمل ي������وؤدي اإىل م�صكالت �صحية  ت������رك ا

ونف�صي������ة وج�صمية وبهذا تقل فر�س �صفائهم 

خرى. مبعنى اآخر اإن فر�س  مرا�س االأ من االأ

ال�صف������اء م������ن املر�س اجل�صم������ي وا�صطراب 

الوظائ������ف الع�صوية تط������ول اإذا كان املر�س 

م�صحوباً ب�صخ�صية متي������ل لالكتئاب، وهذا 

ذكي������اء وغري  اال�صط������راب ال ميي������ز ب������ن االأ

ذكياء، وال ب������ن امل�صهور وغري امل�صهور وال  االأ

بن املفكر وغري املفك������ر وهنا يكمن اخلطر 

ملا �صيرتكه هذا اال�صطراب من اأخطار على 

�رشة واملجتمع من نتائج �صلبية. الفرد واالأ

جمي������ع  ي�صي������ب  اال�صط������راب  وه������ذا 

املجتمعات بن�صب متقاربة يف الغالب وتتزايد 

ن�صب������ة انت�صاره من جي������ل اإىل جيل، وقد كان 

عمار  يعتقد اأن هذا اال�صط������راب ي�صيب االأ

الكرى فقط وقد ثب������ت خطاأ هذا االعتقاد 
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اإذ وجد اأن ه������ذا اال�صطراب 

عم������ار، واإن  ي�صي������ب جميع االأ

بع�������س الدرا�ص������ات العربي������ة 

قللت م������ن فر�س معاجلة هذا 

اال�صط������راب. كم������ا اأن بع�س 

خرى  الدرا�ص������ات العربي������ة االأ

اعترت������ه مر�صاً طبياً ومل تركز  

عليه باعتباره ا�صطراباً ي�صيب 

النا�س العادين وما يرتبط به 

م������ن ياأ�س وت�ص������اوؤم وكذلك اأن 

العربية غري  الدرا�ص������ات  هذه 

أو �صاملة لتعطي املواطن  وافية ا

العربي ال�رشح عن التطبيقات 

ال�صلوكية واملعرفية لهذا املر�س 

لال�صتفادة منها.

ح�صبنا اأن نعرف دون ا�صتثناء باأن جميعنا 

�صى على  مل واالأ مررنا بحاالت من احلزن واالأ

مال املجه�صة والفر�س التي ولت،  بع�������س االآ

عزاء الذين فقدناهم، وجميعنا اأح�ص�صنا  واالأ

يف بع�������س املواق������ف ب������اأن حياتن������ا لي�س لها 

معن������ى اأو دون جدوى، واأن كفاح احلياة التي 

ع�صناه������ا مل يكن لها معن������ى كل هذه امل�صاعر 

اخترناها واأح�ص�صنا معه������ا بالبكاء والياأ�س 

والف�صل، وفقدان ال�صهية، وا�صطراب النوم، 

والت�صاوؤم، يف مثل هذه اللحظات �صعرنا باأن 

العمل الب�صيط جهداً ال يطاق واأن طاقتنا قد 

أنَّنا عاجزون عن القيام باأي جمهود  ن�صبت وا

�ص������واء كان ع�صلّياً اأم ج�صدّي������اً، ولكن علينا 

ح�صا�س به������ذه االنفعاالت  اأن نع������رف باأن االإ

خر وه������ذا ن�صبي، فقد  تختل������ف من ف������رد الآ
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أ�صعر به من اأمل اليح�س به اآخر على  يكون ما ا

ط������الق، فالبع�س لديه������م االكتئاب ب�صكل  االإ

اأحا�صي�س قا�صية م������ن اللوم، وتاأنيب النف�س، 

وياأتي البع�س ب�ص������كل اآالم ج�صدية، وبدنية، 

والبع�س ال تفرق بن اآالمهم فتاأتي ج�صدية 

تارة ونف�صية تارة اأخرى.

ولك������ن ب�صكل عام االكتئاب هو تعبري عن 

خرة موؤملة كالف�صل يف عالقة، اأو خيبة اأمل، 

أو الدرا�صة،  أو فق������دان �صيء مهم كالعم������ل، ا ا

أو وف������اة اإن�صان غاٍل. وهذا النوع العادي من  ا

االكتئاب الذي تظهر معامله يف �صدة االنفعال 

أداء  وي�صتمر لفرتات طويلة، ويعيق الفرد عن ا

ن�صاطاته واأعماله. ولكن اإذا ا�صتمر اأكرث من 

الالزم فهذا ما ي�صمى االكتئاب الع�صابي اإذ 

اإن املزاج امل�صطرب وم�صاعر النكد والياأ�س 

تكون اأكرث ح������دة واأكرث ا�صتم������راراً، وميتزج 

االكتئاب الع�صابي مع امل�صاعر الع�صابية مبا 

فيها القلق والتوج�س واخلوف من امل�صتقبل 

حب������اط وكلها م�صاعر  وم�صاعر التهديد واالإ

تزداد حدة عند املراهق عندما تتعار�س مع 

طموحات������ه وتبعد به عن م�صت������وى اإجنازاته 

واأهداف������ه املتوخ������اة. ويفرز م������ن االكتئاب 

الع�صاب������ي اكتئاب ي�صميه يحي������ى الرخاوي 

»1979« االكتئاب اللزج وفيه يبدو ال�صخ�س 

اعتمادياً، �صلبياً، كثري ال�صكوى، ناعياً حظه، 

عالن عن  متفنناً يف اكت�ص������اف اأخطائه، واالإ

جوانب �صعفه و�صلبيات������ه. وهناك االكتئاب 

أ�صب������اب  ا الداخل������ي ويح�ص������ل دون وج������ود 

أ�ص������د خطراً يف  خارجي������ة وا�صح������ة وه������ذا ا

عالجه واكت�صاف مر�صه اإذ يتدخل يف بع�س 

حي������ان العالج بالعقاقري وبع�س اجلل�صات  االأ

الكهربائية.

الدوري  »اال�صطراب  االكتئ������اب  وهناك 

أو الهو�������س«. وه������ذا النوع م������ن اال�صطراب  ا

�صاف������ة اإىل امل�صاعر  ن������ه ي�صيب باالإ خطر الأ

خرى »كالقدرة على  والعواط������ف القدرات االأ

التفك������ري، والعالقات االجتماعي������ة، واإدراكه 

لنف�صه وللع������امل وللمحيط« وه������ذا ما ي�صكل 

اخلط������ر من املري�س نف�صه على نف�صه »ي�رش 

بنف�صه كاالنتحار مثاًل«.

اأما االكتئ������اب املو�صمي فهو ال�صائع عند 

أ�صهر ال�صنة وخا�صة  بع�������س النا�س يف بع�س ا

أ�صهر ال�صتاء اإذ مييل ال�صخ�س لالنعزال،  يف ا

طعم������ة الد�صمة  واحل������زن، ميل �صدي������د لالأ
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أ�صباب ه������ذا النوع غري معروفة  والدهون. وا

وعالجه������ا اأخذ ق�صطاً وافراً من ال�صم�س يف 

الفرتات ال�صابقة عل������ى الغروب، ولكن؟! يف 

البل������دان املعر�صة ب�صكل كب������ري لل�صم�س ماذا 

ن كثرياً  يفعل الفرد. )ال يوجد اإجابة وافية( الأ

مطار  من النا�س ي�صعدون باأ�صهر ال�صتاء وباالأ

وي�صعرون بالن�صاط واحليوية؟

أثواب كثرية  اإذاً نق������ول باأن االكتئاب ل������ه ا

ومتع������ددة ومتباينة. ولكن يج������ب اأن نعرف 

باأن لالكتئاب عند املراهق اأعرا�صاً ج�صدية 

ونف�صي������ة يج������ب التع������رف عليه������ا لن�ص������ارع 

يف عالجه������ا ونحم������ي اأوالدن������ا منه������ا قدر 

امل�صتطاع.

ت�صتمل الزمل������ة االكتئابية على جمموعة 

فكار وامل�صاعر التي  �صياء ال�صلوكية واالأ من االأ

حتدث مرتابطة م������ع بع�صها ت�صف ال�صلوك 

االكتئابي وهي:

حب������اط والكدر ونعن������ي به �صيطرة  - االإ

م�صاع������ر اال�صتي������اء والكدر وع������دم البهجة. 

واأي م�صاعر من النجاح وال�رشور يردونه اإىل 

الف�ص������ل والنق�س »اإذ ي������رى نف�صه فا�صاًل يف 

أو  �رشة ا أو االأ كل �ص������يء يوكل اإليه يف املدر�صة ا

العمل«.

- �صع������ف م�صت������وى الن�ص������اط احلرك������ي 

�صياء التي كان ي�صتمتع  واخلمول: وخا�صة االأ

به������ا ت�صبح غ������ري ذات قيمة وغ������ري جديرة 

باالهتم������ام »الق������راءة- العم������ل- م�صاه������دة 

التلفاز---«..

عب������اء: دائماً دائم  - ال�صع������ور بتثاقل االأ

عمال امللقاة على عاتقه وهو  ال�صكوى من االأ

غري قادر على القيام بها اأو حتملها »مزحوم 

عمال«. باالأ

الم  - دائ������م ال�صك������وى ج�صدي������اً م������ع االآ

الع�صوي������ة: والت������ي تدل عل������ى �رشعة التعب 

ره������اق. و�صعف الطاق������ة، واآالم الظهر  واالإ

واجل�ص������م.. وكل ه������ذا للهروب م������ن الواقع 

والتقوقع حول نف�صه.

- توتر العالق������ات االجتماعية: �صخ�س 

م������رتدد- ع�صب������ي- غري قادر عل������ى معرفة 

أو واجباته، غري واث������ق من نف�صه،  حقوق������ه ا

خرين ودعم������ه، يجد �صعوبة  يفتقد حب االآ

أو ا�صتي������اء يف التعبري ع������ن نف�صه، يبتعد عن  ا

خرين ويحب الوحدة، االآ

- م�صاعر الذنب واللوم املر�صي للنف�س: 
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وه������وؤالء غالب������اً ما ي�صيط������ر عليه������م باأنهم 

�رشة واملقربن  خري������ن وعلى االأ عبء على االآ

وخا�ص������ة عندما ي�صعرون بالف�صل يف حتقيق 

رغبة ما.

والتفك������ري  للبيئ������ة  ال�صلب������ي  دراك  االإ  -

االنهزامي: وهن������ا ي�صعر املكتئ������ب بالنق�س 

والف�صل، وع������دم اللياقة وميي������ل اإىل و�صف 

�صخ�صيت������ه بالتافهة/ والعاج������زة. وهذا ما 

ه������ل عند قيام حوار بينهم وبن  ي�صعر به االأ

اأوالده������م فيقولون »نحن نع������رف باأننا نفعل 

نن������ا فا�صلون، تافه������ون.. ملاذا  ذل������ك وذلك الأ

يكتئب املراهق؟

يف الدرا�صات احلديثة العربية والغربية 

وج������د اأن االكتئ������اب يف تزاي������د م�صتمر بن 

عمار.  جنا�س والبلدان واالأ جميع الفئات واالأ

واأح������دث ه������ذه الدرا�صات بين������ت اأن هناك 

طفال«.  »اكتئاب االأ

فال�صب������ب لهذا التزايد ه������و تزايد ن�صبة 

زواج يف جميع  االنف�ص������ال والطالق ب������ن االأ

البلدان واملجتمعات.

- افتقاد الفرد مل�صادر الدعم واحلماية 

ن افتقاد  �رشة واملجتم������ع. الأ م������ان يف االأ واالأ

�رشة »وخا�ص������ة يف دولنا العربية  الطف������ل لالأ

�رشة املمتدة والت������ي ت�صم اجلد- اجلدة-  االأ

العم- العمة.. والتي ي�صعر الطفل من خاللها 

م خارج  مان واحلماية«. وعمل االأ بالدعم واالأ

املنزل له اإيجابيات و�صلبي������ات ل�صنا معنين 

ن�صان  ن مل������ا لها من اأهمية يف حياة االإ بها االآ

ننا بعيدون  وخا�صة للطفل واملراهق بالذات الأ

ن يف جمتمعاتنا عن الفطام  كل البعد حتى االآ

النف�صي كما يف املجتمعات الغربية املتقدمة. 

طبعاً ال نن�صى ملا لذلك من �صلبيات.

- التلوث البيئي �صاهم يف خلق مناخ �صحي 

عام م�صاد لل�صح������ة النف�صية واالجتماعية. 

فالتل������وث اجلوي من ال�صي������ارات، وامل�صانع، 

وزون..  واحلرائ������ق، والغ������ازات ، وثق������ب االأ

وتلوث املياه وم�صادرها. واالحتالل البيئي.. 

اأدى اإىل اإث������ارة الكاآبة وال�صيق ب�صكل مبا�رش، 

وي�ص������كل غري مبا�������رش اأدى اإىل ظهور جراثيم 

واأمرا�س مل تكن موجودة اأ�صاًل مثل »انفلونزا 

الطيور- ال�رشطانات..اإلخ«.

- انت�ص������ار ال������الءات عن������د املراهق »ال 

تدخ������ن- ال ت�������رشب خم������درات- ال تتعاطى 

الكحول- ال تدمن على العقاقري الطبية وغري 
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�رشة وتنعك�س  الطبية- ال وال.. كلها تخيف االأ

�صلب������اً على �صل������وك املراه������ق اإذا تعاطاها.. 

وخا�ص������ة عندما ن�صمع ب������اأن االكتئاب يوجد 

وينت�رش ب�صورة وبائية عند الفئات املتعاطية، 

هل عندما نعرف  واملدمنة، وخا�صة نحن االأ

باأن هناك �صلة معروفة وموؤكدة بن االكتئاب 

واالنتحار.

م������ان يف  - ع������دم ال�صع������ور باحل������ب واالأ

املدر�صة مع اأقرانه ومعلمي������ه ي�صعره باأنه ال 

قيمة له وغ������ري مرغوب فيه وباأنه منبوذ من 

خرين حمبوبون وهو غري  خرين، وب������اأن االآ االآ

حمبوب يجعل������ه يف حالة الهو�������س االنفعايل 

»�صي������ق، غ�صب، تك�صري، �صتائ������م..« ينعك�س 

�صلب������اً عل������ى درا�صت������ه وعطائ������ه ويبتعد عن 

معلميه واأهله ويتقوقع على ذاته مفكراً باأنه 

فا�صل ال قيمة له وال لوجوده يف هذه احلياة 

اإذاً ما العمل؟!

ناث  هذا يقودنا اإىل �صوؤال هل الذكور واالإ

�صابة مبر�س االكتئاب؟ بنف�س الن�صبة يف االإ

نق������ول اإن ن�صبة انت�ص������ار مر�س االكتئاب 

طفال اأقل منه������ا عند الكبار. حيث  عن������د االأ

ي�صي������ب ال�صغ������ار بن�صب������ة 1-3% ولكن عند 

املراهق������ن بن�صبة 3-5%. واإن اإ�صابة الذكور 

ناث قبل �ص������ن البلوغ، ولكن بعد  اأكرث من االإ

ن������اث اأكرث،  �صاب������ة عند االإ البل������وغ ن�صبة االإ

وقات نتيجة  واحل������زن والياأ�س يف بع�������س االأ

�صغوط احلي������اة �صيء طبيعي لك������ن ال�صيء 

غري الطبيع������ي اأن ي�صتمر وي������زداد قوة عند 

املراهق وملدة زمنية طويلة هنا يجب التدخل 

همال. واإن اإ�صاب������ة اأحد الوالدين  وع������دم االإ

أبنائه  باالكتئاب له تاأثري كب������ري باإ�صابة اأحد ا

وهذا التاأثري له ع������دة نواحي. وراثية تتعلق 

ب اأو  باجلين������ات. بيئية تتعل������ق بت�رشفات االأ

م ومزاج������ه و�صلوكه. عوامل كيميائية فاإن  االأ

نق�س مادة ال�رشوتنن يف املخ لها �صبب كبري 

دوية امل�صادة لالكتئاب.  وهذا ما تقوم به االأ

اأح������داث موؤمل������ة يف حي������اة املراه������ق. دخول 

أو  أو اإ�صابت������ه مبر�س، ا املراه������ق امل�صت�صفى ا

تغيري مدر�صته، تعر�ص������ه للعنف يف املدر�صة 

�صواء كان لفظّياً اأم ج�صدياً.

مريكية اإىل  ح�صاءات الطبية االأ وت�صري االإ

ناث ي�صنب مبر�������س االكتئاب ال�صديد  اأن االإ

بن�صبة ال�صعف مقارنة بالذكور، بينما حاالت 

االكتئاب اخلفيف تزداد  بن�صبة ما بن 6-5 
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ناث مقارنة بالذكور. وح�صب  اأ�صعاف بن االإ

راأي خب������رية علم النف�س يف جامعة �صتانفورد 

مريكي������ة »�ص������وزان بك�صيم������ا« ف������اإن �صبب  االأ

حدوث االكتئ������اب ال�صدي������د مل�صاعر احلزن 

بطريقة توؤدي اإىل اال�صت�صالم مل�صاعر احلزن 

وال�صماح له������ا بال�صيطرة الكلية على م�صاعر 

خرى وبالت������ايل الوقوع يف دوامة  ن�صان االأ االإ

احلزن الدائم والعمي������ق على عك�س الذكور 

الذي������ن ي�صتطيعون ن�صيان احلزن بطريقة ما 

أو باأخرى. ا

ومن املعروف باأن �صن ال�صباب واملراهقة 

أ�صعد اأوقات  والت������ي من املفرو�س اأن تك������ون ا

ن�صان اأ�صبحت ح�صب راأي خراء ال�صحة  االإ

أتع�س فرتات حياة الكثريين من  النف�صية من ا

ال�صباب واملراهقن يف الع�رش احلديث حيث 

مييل������ون اإىل التعبري عن م�صاعرهم الداخلية 

نح������و متطلبات املجتمع الع�������رشي وم�صاكله 

العديدة من خالل اإظه������ار م�صاعر الغ�صب 

أو  والتم������رد والهرب م������ن املن������زل واملدر�صة ا

أو اإظهار ال�صلوك  اإدمان الكحول واملخدرات ا

أو املدر�صة. العدواين يف املنزل ا

ويف الواقع وح�ص������ب راأي خراء ال�صحة 

النف�صي������ة فاإن عدم معاجلة حاالت االكتئاب 

قدام  عند املراهقن حتم������ل معها خماطر الإ

املر�ص������ى على االنتحار وبدلي������ل زيادة ن�صبة 

كرث م������ن ثالثة اأ�صناف بن فئات  االنتحار الأ

املراهق������ن وال�صب������اب وم������ن كال اجلن�صن 

مريكي������ة  ح�صائي������ات االأ وذل������ك ح�ص������ب االإ

أك������رث املراهقن  بح������اث باأن ا أثبتت االأ فق������د ا

الذين يقدمون على ه������ذا الفعل يعانون من 

ح�صا�������س بالف�صل، ال�صخط، وعدم الر�صا،  االإ

أو الذنب، توقع العقاب،  ح�صا�س بالن������دم ا االإ

كراهية النف�س، اإدانة ال������ذات، وجود اأفكار 

انتحاري������ة، احلزن، الت�صاوؤم م������ن امل�صتقبل، 

الب������كاء، اال�صتثارة وعدم اال�صتقرار النف�صي، 

االن�صحاب االجتماعي، الرتدد وعدم احل�صم، 

هبوط م�صتوى الكفاءة والعمل، ا�صطرابات 

رهاق، تاأثر  النوم، فقدان ال�صهية، التعب واالإ

الطاقة اجلن�صية، االن�صغال على ال�صحة.

ه������ذا كل������ه وهن������اك الكثري يج������ب على 

هل االهتمام به وعدم اإهماله عند وجود  االأ

أو اأكرث ودميومتها  ثالث من هذه ال�صف������ات ا

أ�صبوعن اأو ثالثة عند  كرث من ا وا�صتمرارها الأ

ولدهم يجب االنتب������اه وامل�صارعة اإىل اإيجاد 
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�صياء املفرو�س  أه������م االأ احل������ل املنا�صب ومن ا

البح������ث عنه������ا يف بيت املراهق ه������ي البعد 

عن ال�صغوط النف�صي������ة التي تاأتي غالباً من 

عباء املنزلي������ة، �صغوط الدر�س،  اخلارج كاالأ

م  م، االأ ب واالأ التلوث البيئي، العالقة بن االأ

والد، املراهق واأخوته، املراهق واأقرانه،  واالأ

�صحاب،غذاءه،  هل واالأ املراهق وعالقاته باالأ

نومه، ن�صاطات������ه، وكل ه������ذه ال�صغوط هي 

�صي������اء التي تعت������ر طبيعية ل������دى غالبية  االأ

فراد حتى يف  النا�������س ولكن هناك بع�������س االأ

املنا�صب������ات ال�صعي������دة »حالة النج������اح مثاًل« 

جندهم ي�صاب������ون باالكتئاب ومعنى ذلك اأن 

عملي������ة ترجمة ال�صغط واأحداث احلياة اإىل 

ا�صطراب انفعايل واكتئاب يحتاج اإىل وجود 

ثالثة �رشوط اأخرى معها فمثاًل:

أ ال�صغ������وط، واأكرثها  أ�ص������وا - تب������ن اأن ا

ارتباط������اً بالتوتر واال�صط������راب النف�صي هي 

تلك التي حتدث للفرد املنعزل، والذي يفتقد 

والدعم  وال�ص������الت،  الوجدانية،  امل�صان������دة 

االجتماع������ي واملوؤازرة والت������ي جتعل للحياة 

معن������ى »اجلنة بال نا�س م������ا بتندا�س«. وهنا 

جتعل التغلب على املر�������س واالكتئاب �صهاًل 

�صدقاء.. اإذ  قارب واالأ حبة واالأ هل واالأ مع االأ

ميدونه بالدعم والت�صجيع واملحبة.

- وكذلك من الثابت اأن اال�صتجابة بالياأ�س 

حداث احلياة اأو عدم اال�صتجابة  واالكتئاب الأ

خر حيث الفرد الذي ميلك  يختلف من فرد الآ

املهارات املهني������ة واالجتماعية اجليدة يكون 

اأكرث قدرة على مواجه������ة ال�صغوط اأكرث من 

الفرد قليل اخلرة واملهارات »تعويد املراهق 

معاركة احلي������اة الكت�صاب اخل������رات والثقة 

خرين«. بالنف�س وعدم االتكال على االآ

اخل������رات  أث������ري  تا كذل������ك  ويتوق������ف   -

وال�صغوط اليومي������ة على مدى تقدير الفرد 

لها، وعلى م������دى اإدراكه خلطورتها الرمزية 

ح������داث اليومية تختلف من  ل������ه. فاأهمية االأ

خر وكذل������ك ارتكا�صنا لها. فقد يكون  فرد الآ

اأمٌر ما قد حدث مع اأحدهم ي�صيبه باملر�س 

مر ال يهز  واالكتئاب واحلزن يف حن نف�س االأ

آخ������ر اأي اإح�صا�س مما نقول. مثال:  يف فرد ا

الف�ص������ل يف احلياة الزوجية قد يكون م�صدر 

حدهم وم�صدر  اإزعاج وياأ�س وح������زن كبري الأ

خر باأنه تخل�س من  حده������م االآ فرح عارم الأ

عبء احلياة املزعجة التي يعي�صها مع قرينه 



كيف نتغلب على اكتئاب املراهق..

34� العــــــدد 546 اآذار    2009

وح������ان الوقت ليغ������ري حيات������ه و�صلوكه نحو 

ف�صل. االأ

اإذًا م���ا ه���و دور الكب���ار يف ع���الج اكتئاب 

املراهق:

ع�صاب باأن  ي�صاور الكثري من علم������اء االأ

دماغ املراه������ق لديه ا�صتع������داد لال�صطراب 

العاطفي والرتاجع واالبتعاد عن العائلة وقد 

آبائهم  ي�صاع������د املراهقن عن االنف�صال عن ا

والتوا�صل مع اأقرانهم »الفطام النف�صي كما 

أ�صلفنا«. ا

ولكن تل������ك امليول نف�صها ميكن اأن جتعل 

م������ن اأمر الق������ول متى يكون عم������ل النمو يف 

�صدد اأن يتح������ول اإىل اكتئاب ي�صتحق العالج 

اأمراً �صعباً.

اإن نحو )1 من 12( مراهقاً يعاين اكتئاباً 

ملحوظاً قبل ال�صن 18 والفتيات حاملا يبلغن 

�صن املراهق������ة اأكرث عر�صة مبعدل ال�صعفن 

ن ي�صبح������ن مكتئبات ونحو  م������ن الفتي������ان الأ

ن�صف املراهقن الذي������ن لديهم اكتئاب غري 

معال������ج ميكن اأن يحاول������وا االنتحار. وهو ال 

أبرز �صبب للوفاة يف هذه اجلماعة  يزال ثالث ا

العمرية..؟!

هل مهم جداً يف  ولذل������ك جند اأن دور االأ

هذه املرحلة العمرية ملا لديها من اأخطار قد 

تفوق الت�صور.

هل تقع مهم������ة مراقبة �صلوك  فعل������ى االأ

اأوالده������م وحماول������ة احل������وار والنقا�س دون 

أو تهكم وحماولة  أو �صخرية ا تذمر اأو غ�صب ا

�صر اأغواره������م باملحبة والتوا�صل والتعاطف 

اإذ اإن ال�صخ�صي������ة االكتئابية تردد كثرياً من 

العبارات والتي منها: مل يعد مبقدوري حتمل 

أنا؟  ذلك –ال يوجد من ي�صن������دين- م�صكينة ا

أ�صتحق كل  كيف اأعي�������س يف مثل هذا اجلو؟ ا

أن������ا اإن�صانة  أنا فيه؟ يج������ب اأن اأعاقب؟ ا م������ا ا

فا�صلة؟.. وهذه اأفكار يج������ب اأن ننتبه اإليها 

أف������كار �صلبية تطفو على الذهن  نها ا كاأهل الأ

على نح������و اآيل، اإذ اإن التف�صريات التي نف�رش 

به������ا املواقف التي تواجهن������ا هي التي حتكم 

انفعاالتن������ا وم�صاعرنا الالحق������ة. وعلينا اأن 

نعرف اأن خراتنا ال�صابقة وثقافتنا املرتاكمة 

وعاداتنا وتقاليدنا حتكم الكثري من �صلوكاتنا 

وانفعاالتن������ا وتوؤثر بها »تفعل وتنفعل«. حتى 

اال�صتجابة للع������الج الطب������ي والنف�صي تتاأثر 

باأفكارن������ا واجتاهاتن������ا. حت������ى اإن ال�صخ�س 
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الواحد ميكن اأن ي�صتث������ري نف�صه انفعالياً يف 

أو  أو ال�رشور ا اجتاه������ات خمتلفة كاالكتئ������اب ا

القلق يف اللحظ������ة الواحدة ح�صب ما يقوله 

أدائه لعمل  أثناء ا�صتعادته لفكرة ما. اأو عند ا ا

ما. اأو مواجهته ملوقف معن، اأو عند تفاعله 

أ�صخا�س معينن. مع ا

طبع������اً ال نن�صى كاأهل باأن العقاقري تلعب 

دوراً كب������رياً يف ال�صفاء وخا�صة عند مر�صى 

االكتئاب اإذ جن������د باأن هناك عقاقري وهمية 

تلعب دوراً اإيجابياً يف �صفاء املري�س فاملري�س 

ال������ذي يوؤمن باأن العقار الذي يتعاطاه فعال، 

ويثق يف املعالج، ف������اإن العقار الذي يتعاطاه 

�صيك������ون فعاالً والعك�س بالعك�س. ويف �صل�صلة 

دوية  مريكية ملقارن������ة االأ من الدرا�ص������ات االأ

الطبيعي������ة الت������ي تعط������ى يف خمتلف حاالت 

اال�صطرابات ال�صحية والنف�صية واجل�صمية، 

أو الن�صا  باأدوية كاذب������ة »اأقرا�س من ال�صكر، ا

أنه������ا عقاقري طبية«  تعطى للمري�������س على ا

يجابية  تب������ن اأن وجود العديد من النتائج االإ

العالجية ميك������ن اأن توؤدي اإليه������ا ا�صتخدام 

دوي������ة الكاذبة، اإذا م������ا اأعطيت للمري�س  االأ

أن������ه اأمكن جتربتها  أنه������ا قوية فعالة وا على ا

خرين يف ال�صابق.  على كثري م������ن املر�صى االآ

وقد اأعط������ت نتائجها عل������ى مر�س »القلق- 

�صنان«. االكتئاب- ال�صداع- الربو- اآالم االأ

أنه يجب  وملخ�س القول م������ن الدرا�صة ا

ن�صاين وبن جوانب  التوافق ب������ن ال�صلوك االإ

نها جميعها تتفاعل مع  تفكرينا وانفعالن������ا الأ

أ�صاليب تفكرينا اخلاطئة توؤخر  بع�صها. اإذاً ا

العالج وتعيقه.

ولذلك على املهتمن باملعاجلة االهتمام 

يجابي������ة للمراهق يف  بطريق������ة التفك������ري االإ

ن التفكري وال�صلوك  جميع جوان������ب حياته. الأ

أ�صكال متالحمة  واالنفع������ال عنده جميعه������ا ا

خرى  والتغيري يف اإحداها يغري يف العنا�رش االأ

جميعها. وم������ن اخلطاأ اأن نق������ول باأن تغيري 

أو اأن التفكري  االنفعال وحده يغ������ري التفكري، ا

وح������ده ودون حماولة م������ن ال�صخ�س اأن يغري 

م������ن ال�صلوك الذي يثري ه������ذا التفكري يوؤدي 

ن تغيري التفكري  اإىل التغيري يف االنفع������ال، الأ

يوؤدي اإىل التغي������ري يف االنفعاالت وامل�صاعر، 

أي�ص������اً �صحيح. وه������ذا يدعو اإىل  والعك�������س ا

القول باأن املراهق املكتئب عندما يفكر يهول 

�صياء ويعطيها اأكرث من حقها من االنفعال  االأ
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�صياء احلا�صلة  والتفكري ويحاول اأن يعمم االأ

خري������ن مطلقاً  مع������ه عل������ى نف�صه وعل������ى االآ

حكام جزافاً. وباأنه يجب اأن يح�صل على  االأ

�صياء كلها الت������ي يريدها اأو ال �صيء.. واأن  االأ

أو �صوداء وهذا ما  احلي������اة اأمامه اإما بي�صاء ا

نعنيه بالتفك������ري املت�صلب اأو اجلامد. ودائماً 

�صي������اء بطريقة ت�صاوؤميه  يح������اول اأن يف�رش االأ

�صلبية ملا هو اإيجابي وخا�صة امل�صتقبل اأمامه 

أ�صود قامت. ا

اأظه������ر وكاأنني يف هذه الدرا�صة ال جمال 

للع������الج!. طبعاً من اخلط������اأ قول ذلك ولكن 

هل تعوي������د اأوالدهم على التوازن يف  على االأ

خرين. والتعود على  احلياة بن ال������ذات واالآ

مواجهة �صغوطات احلي������اة والتعاي�س معها 

حباط عند  ومن������ع تراكمها لئال ن�ص������اب باالإ

عالجها. وحماول������ة التخفي������ف منها ولي�س 

اإلغائها نهائياً. وحماول������ة اإقامة التوازن بن 

خري������ن وعلى  احتياجاتن������ا واحتياج������ات االآ

هل ق������ول كلمة »ال« عندما تكون الطلبات  االأ

غري معقول������ة بعد النقا�س واحل������وار البّناء. 

ومن املحبذ التفهم بالن�صبة الختالف الراأي 

نها �صف������ة اإيجابية.  ه������ل واملراهق الأ بن االأ

كذل������ك توزيع امل�صوؤولي������ات كل ح�صب طاقته 

يف البيت. والتعود م������ن اجلميع على �صبط 

الغ�صب واالنفع������ال. والتقليل م������ن ال�صعور 

العدواين نحو بع�صنا البع�س. كذلك التعود 

على اال�صرتخ������اء و�صماع املو�صيقى يف زحمة 

بالنظام  واالهتم������ام  اليومي������ة.  امل�ص������كالت 

الغذائ������ي املت������وازن، والتعود عل������ى العادات 

دمان..  ال�صحية: منع التدخن، الكحول، االإ

مر  خ�صائين اإذا ما تطلب االأ واللجوء اإىل االأ

ذلك.

ويف النهاي������ة اأن نتعود على �صلوك طريق 

خر يف تعامالتنا،  ال�صدق، والثقة، واحرتام االآ

مزودين باملحبة والتعاون.
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غني عن القول اإن الفن هو بحر رحب وا�صع، ومع ذلك، وعلى الرغم من 

ن�صان خطوطه يف حماوالت  التطور الهائل الذي مرت به الب�رشية، منذ ر�صم االإ

دوات« الالزمة  وىل على جدران الكهوف وحتى اليوم، فاإن »االأ »الت�صوير« االأ

أبداً: لوحة، وفر�صاة، وفنانا.. نتاج العمل الفني تظل كما كانت ا الإ

يام،  بداع الفني الذي قد يخرج عادياً فتطويه االأ أو االإ والنتيجة هي »الفن« ا

اأو قد ياأتي عبقرياً فيبقى على مر ال�صنن. ويف الع�رش احلديث، مر الفن 

املدار�س احلديثة 

لروائع الفن الت�شكيلي

باحثة �سورية

العمل الفني: الفنان علي الكفري

❁

ò

❁
جهينة علي ح�سن
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الت�صكيلي عامة، وفن الت�صوير خا�صة، مثله 

ن�صاين،  يف ذلك مثل جميع اأوجه الن�صاط االإ

مب��راح��ل ت��ط��ور ج��دي��دة وع��م��ي��ق��ة، اأخ�صع 

وو�صعت  اأكادميية،  لدرا�صات  الفني  بداع  االإ

اإىل  وت�صعب  وارت��ك��ازات،  وقواعد  اأ�صول  له 

أ�صماعنا احلديث  اجتاهات ومدار�س يطرق ا

املتابعة  وه���ذه  خ�����ر،  واالآ احل���ن  ب��ن  عنها 

املتوا�صعة هي حماولة اقرتاب من هذا البحر 

الوا�صع، اأو هذا العامل الرحب املغلف بالرقة 

والتبجيل. نق�صد به عامل الفن.

العمل الفني املعا�ر 

ن »يفهم«  ن�صان بال�رشورة الأ ال يحتاج االإ

العمل الفني املعا�رش حتى يكون قادراً على 

الفنان  يرمي  التي  الغاية  اأن  ذل��ك   تذوقه. 

فن،  من  يبدع  ما  طريق  عن  اإىل حتقيقها، 

أو اإح�صا�صه الفني  هي اأن ينقل فكرته الفتية ا

هي  بلغة  ب��ه-  املحيطة  البيئة  م��ن  -النابع 

يعي�صه  ال��ذي  للع�رش  انعكا�س  ذاتها  حد  يف 

ولهذا، فاإنه قد يكون من املهم فهم »العملية« 

تلك  حتقيق  عن  النهاية  يف  تتمخ�س  التي 

العملية  اأي  الفنان،  اإليها  يرمي  التي  الغاية 

من  ه��م  االأ يكون  وقد  بل  بداعية،  االإ الفنية 

ذلك متابعة مايحققه العمل الفني من بهجة 

العمل  ه��ذا  ن�����ص��ان  االإ ي��ت��ذوق  عندما  ومتعة 

وي�صتوعبه عقلياً وعاطفياً.

-واإىل  املا�صي  يف  الفنان  دور  ك��ان  لقد 

ال��ف��وت��وغ��رايف- هو  الت�صوير  اخ���رتاع  ح��ن 

قيمة  اإن  حتى  اأمينة،  ب�صورة  ال��واق��ع  نقل 

عمله الفني كانت تقدر مبدى دقته يف عر�س 

كاالحتفاالت  املاألوفة،  اليومية  احلياة  �صور 

ذل��ك،  وغ��ري  وامل��ع��ارك  الطبيعية  وامل��ن��اظ��ر 

أ�صاليب  وعلى مدى القرون املتعاقبة، تطورت ا

لوان، مع  الر�صم وو�صائل مزج وا�صتخدام االأ

اأذواق النا�س،  التطور والتغري امل�صتمرين يف 

ن�صان الذي يوظف  االإ الفنان هو ذلك  وظل 

عن  التعبري  اأج��ل  من  ي�صخره  هو  اأو  خياله 

�صعوره واإح�صا�صه ومع ذلك، فمن امل�صلم به 

حوال،  اأن »املوهبة« الفنية كانت، يف اأغلب االأ

نتاج اأعمال فنية بناء على تكليفات  ت�صتغل الإ

أنه يف اأواخر  أ�صخا�س اآخرين. غري ا من قبل ا

م��ك��ان  أ���ص��ب��ح يف االإ ال��ق��رن ال��ت��ا���ص��ع ع�����رش، ا

اأكرث واقعية و�صدقاً  »اإنتاج« مناظر طبيعية 

اأي وقت م�صى، وذلك مبجرد ال�صغط  من 

أ  آلة الت�صوير )الكامريا(، وهكذا بدا على زر ا

الفنانون يبحثون عن �صيء اآخر، وتركز هذا 

أو  ا ب�صورة خا�صة على البحث عن امل�صاهد 
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ال�صوء طابعاً  يك�صبها  التي  امللونة  ج�صام  االأ

تعبري  ع��ل��ى ح��د  »ي��ح��ت��وي��ه��ا« -  أو  ا خ��ا���ص��اً 

الفنانن- ثم حاولوا ت�صوير ذلك، وكان من 

الر�صم  انح�صار  اإىل  يوؤدي هذا  اأن  الطبيعي 

وال��ت��ل��وي��ن ال��واق��ع��ي ال��ي��دوي، وت��راج��ع��ه اإىل 

املرتبة الثانية يف ت�صجيل �صور احلياة، واأخذ 

التلوين ي�صتخدم للح�صول على نتائج مرئية 

والرتكيب  احل��رك��ة  م��ن  فيها  ي�صتفاد  جيدة 

�صلوب  اللوين لل�صوء، وقد اأطلق على هذا االأ

أو االجت���اه  اجل���دي���د ا���ص��م »االن��ط��ب��اع��ي��ة« ا

باري�س  يف  جن��اح��اً  الق��ى  ال��ذي  االنطباعي 

اأكرث من غريها. و�صهدت العا�صمة الفرن�صية 

و   )Manet( »م��ان��ي��ت«  أم��ث��ال  ا م��ن  فنانن 

 )Renoir( »و »رينوار )Degas( »ديغا�س«

ويخرجون  مرا�صمهم،  يهجرون  وغ��ريه��م- 

كي ير�صموا يف الهواء الطلق، حيث ميكنهم 

لوان  العثور على »االنطباعات« التي تكون االأ

وال�صوء  ال�صم�س  بفعل  تكوينها  على  ق��ادرة 

والهواء اخلارجي.

وب���دخ���ول امل��ج��ت��م��ع��ات ال��غ��رب��ي��ة ع�رش 

الت�صنيع، طراأت تغيريات جعلت املرحلة تبدو 

حرجة بالفعل، ذلك اأن املجتمع الغربي اأخذ 

)العاطفية(  »الرومان�صية«  ع�رش  من  يخرج 

�صيلة  االأ القيم  مراجعة  مرحلة  يف  ويدخل 

و�صنحت  اج��ت��م��اع��ي��اً.  حتكمه  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

الفر�صة بذلك للفن كي يلعب دور »املرتجم« 

ميالد  عن  وليعر  االجتماعية،  النقلة  لهذه 

خ��الق،  واالأ الفكر  ق�صايا  املغايرة يف  راء  االآ

اجلمالية  من��اط  االأ تعر�صت  لذلك،  ونتيجة 

من  اع��ت��رت  حيث  مكثف،  لنقد  التقليدية 

انتهى وال��ذي مل يعد  ال��ذي  خملفات املا�صي 

احلديثة.  وااله��ت��م��ام��ات  ال�صعور  ع��ن  يعر 

فقد اأ�صبح النا�س يعتمدون يف معا�صهم على 

لة، واأخذوا ينظرون اإىل دواخلهم  املاكينة واالآ

بحثاً عن التحرر الروحي، وقد ت�صدى لهذه 

الق�صية اجلديدة اجتاه جديد متثله املدر�صة 

»التعبريية« التي جتاوزت ميوعة الرومان�صية 

»االنطباعية«.  املدر�صة  أل��وان  ا و»با�صتيلية« 

-ال��ت��ع��ب��ريي��ة-  امل��در���ص��ة  ه���ذه  ب��ف��ن��اين  واإذا 

يفي�صون على لوحات الفن ب�صواظ متفجرة 

كان  وق��د  وال�صاخبة،  الزاهية  ل���وان  االأ من 

انعكا�س  ع��ل��ى  احلقيقة  يف  ي��ن��ط��وي،  ذل���ك 

للم�صاكل التي كاأن يعاين منها الفرد يف ذلك 

التغيري  عن  الناجمة  امل�صاكل  وهي  الوقت، 

و»اال�صطراب« الذي بلغ اأوجه يف الفرتة ما 

وكاأن  والع�رشين،  ع�رش  التا�صع  القرنن  بن 
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أمل��ع رم��وز هذا االجتاه  من ا

الفني )فين�صنت فان غوخ( 

أ�صهر  ا ك��ان -ب��ح��ق-  ال���ذي 

»التعبريية«.  املدر�صة  رواد 

ال ت�����ص��ه��د ب���ذل���ك ل��وح��ات��ه 

وحياته  بل  فح�صب،  الفنية 

حيث  أي�����ص��اً،  ا ال�صخ�صية 

عن  تعبرياً  كلتاهما  كانت 

التمزق العقلي الذي تعاين 

منه املرحلة، كما كان لهذا 

)التعبريي(  الفني  االجت��اه 

أملانيا، حيث  ا قوية يف  آث��ار  ا

خمتلفة  جمموعات  ظهرت 

يف  التعبريين  الفنانن  من 

ذل��ك ال��وق��ت مم��ن وج���دوا لفنهم غ���ذاء يف 

اأميناً  �صدى  كانت  التي  »كريكجارد«  فل�صفة 

أ اجتاه نحو  ل�صكوكهم الروحية، ومن هنا بدا

لنقل  كو�صيلة  خا�صة،  ب�رشية  عد�صة  اتخاذ 

وخللق  واالن��ط��ب��اع��ي��ة،  احل�صية  امل��ع��ط��ي��ات 

ال��ذي  ال�صخ�س  �صعور  م��ع  داخ��ل��ي  تفاعل 

أو ي�صتقبل املادة الفنية. يتلقى ا

وم����ع ب���داي���ة ال���ق���رن ال��ع�����رشي��ن، ق���ادت 

املدر�صة »التكعيبية« الفن اإىل اإطار خارج عن 

دائ��رة تقليد واق��ع احلياة، وق��د ح��دث هذا 

أ فنانون اأمثال »بيكا�صو« و»براك«  عندما بدا

�صكال -مو�صوع  و»جري�س« يفككون تراكيب االأ

هند�صية  قوالب  م�صتخدمن  الفني-  العمل 

واملنظور،  احلجم  قيم  وخم��رتق��ن  ج��ام��دة، 

وقبيل  الفن،  تطوير  املنعطف يف  هذا  ومن 

وىل، ظهرت جمموعة فنية  احلرب العاملية االأ

اأو   )Dadas( »متمردة عرفت با�صم »داداز

أ هوؤالء مبهاجمة مفهوم الفن  »الدادين«. بدا

للتعريف  مرة  ول  الأ الباب  فتحوا  ثم  نف�صه، 
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يعتر  �صيء  ك��ل  فاأ�صبح  يف  للفن:  الن�صبي 

اإذا مااعتره الناظر اإليه كذلك،  عماًل فنياً 

واأدى اجتاه »الوظيفية« اإىل جلب املزيد من 

االهتمام يف هذه الناحية باعتبارها ترجمة 

التزمت  وبينما  الع�رش،  ح���داث  الأ حقيقية 

للوحة  العام  ط��ار  ب��االإ »التكعيبية«  املدر�صة 

يف  الت�رشف  من  بالرغم  املنحوت،  والعمل 

فتحت  »ال��دادي��ة«  اأن  جند  اجل�صم،  تركيب 

خ���الق  االأ �صاملة يف جم���االت  ل��ث��ورة  جم���االً 

اإط���ار  ب��اع��ت��ب��ار  واجل��م��ال��ي��ات، ت�صمح ح��ت��ى 

لها  �صاء  ما  اإذا  رائ��ع��اً  فنياً  نحتاً  ال��دراج��ة 

الناظر ذلك، لقد كان ذلك ثورة �صد الفن، 

احلرية  وبف�صل  النظامية،  القيم  كل  و�صد 

ظهرت  بالفن،  البيئة  بربط  �صمحت  التي 

العادي  -كالت�صوير  حديثة  تقنية  أ�صاليب  ا

لت�صنيع  كو�صائل  النا�س  وقبلها  وال�صينما- 

عمال الفنية، كانت �صهرة »الدادين« وقمة  االأ

ازدهارهم يف �صنة 1916 عندما هاجر كثري 

منهم -مثل »بيكابيا« و»دو�صام« اإىل �صوي�رشا 

هرباً من احلرب، حيث كانت حركتهم الفنية 

املهرتئة من  ���ص��ك��ال  االأ �صد  م��ب��ا���رشاً  مت���رداً 

النظم االجتماعية وال�صيا�صية. وميكن القول 

اإن اأخالقيات »الدادية« جاءت من نظريات 

التحليل النف�صي عند »فرويد« حول الالوعي 

»ال�رشيالية«  ف��اإن  ول��ه��ذا  ح���الم.  االأ وتف�صري 

حرى تولدت-  جاءت فيما بعد -اأو هي باالأ

نتيجة لهذه االجتاهات التي اأدت عملياً اإىل 

وهكذا  املعروفة،  ال�صلوكية  من��اط  االأ حترير 

ال�رشيالية  »ال������روؤى«  ال���وج���ود  اإىل  ظ��ه��رت 

حالم والرغبات اخلفية  للواقع مثل �صور االأ

الالواقعية.

غري اأن الفنانن »ال�رشيالين« عادوا اإىل 

الر�صم  أ�صلوب  )ا الت�صويرية  اللغة  ا�صتخدام 

الت�صويري( وركزوا على الطبيعة الالواقعية 

الواقعية  ال�صور  يظهرون  فاأخذوا  لل�صورة، 

ول مرة بعد اأن كانت ملكاً للفرد  حالم الأ لالأ

الظهور.  اإىل  لها  وال�صبيل  اخلا�صة  وحياته 

التلويني  »الر�صم  اإىل  االجت���اه  ه��ذا  و�صجع 

الالوعي  اإط��الق  أ�صاليب  ا من  كواحد  يل«  االآ

ولهذا  للرائي،  جديدة  اأحا�صي�س  ال�صتخراج 

اأ�صبح مفهوم الزمن وامل�صافة مفهوماً ن�صبياً 

و�صخ�صياً، وجنمت عن هذا االجتاه الفو�صوي 

قيم ما يعرف بالفن احلديث، و�صمح للفنان 

هو  الذي  »التجريد«،  مرحلة  اإىل  بالو�صول 

أ�صكال  ا عر  وبحث،  ال�صورة  ملادية  تك�صري 

جديد  اإدراك  عن  �صالة،  االأ مكتملة  و�صور 
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هذا  وبقي  للعامل،  والروحية  املادية  للقيمة 

القرن  طوال  وظل  موؤ�ص�صاً«  »منطاً  االجت��اه 

العامل.  ثقافة  من  حياً  ج��زءاً  الع�رشين ميثل 

فاإذا انتقلنا اإىل فن »التجريد البنائي« فاإننا 

أنه تولد مبا�رشة من الفن »التكعيبي«،  �صنجد ا

م�صحه  مع  الهند�صية  باأ�صكاله  يتميز  وه��و 

الكامل،  ال�صفاء  اإىل  الهادفة  الب�صاطة  من 

ولية،  االأ ل���وان  االأ باختيار  أي�صاً  ا يتميز  كما 

وال�صبغتن  زرق،  واالأ �صفر  واالأ حمر  االأ مثل 

وا�صطلع  بي�س،  واالأ ���ص��ود  االأ مثل  اللونيتن 

ب��اأم��ر ه��ذا ال��ف��ن ك��ل م��ن ال��ه��ول��ن��دي »بييت 

أمل��ان��ي��ا  م��ون��دري��ان« وف��ن��اين »ب��اه��او���س« يف ا

وجعلوه حركة فنية ذات اهتمام عاملي.

هذا  تطور  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد 

ب���»ف��ن  ي�صمى  م��ا  اإىل  ال��ت��ج��ري��د  م��ن  ال��ن��وع 

وب« )OP ART( وذلك ملا يرتكه العمل  االأ

مرئية  اأحا�صي�س  من  النوع  ه��ذا  من  الفني 

نتيجة للخدع الب�رشية التي يلجاأ لها الفنان 

من  الفنانن  بع�س  متكن  وق��د  التعبري،  يف 

راي��ل��ي« من  »ف��ار���ص��ايل« و»بريدجيت  أم��ث��ال  ا

وكاأنها  بالفعل  ت��ب��دو  فنية  ل��وح��ات  اإجن���از 

ترجتف، وي�صتعان يف ر�صم مثل هذه اللوحات 

ريا�صية  هياكل  وفق  يتم حتديدها  باأ�صكال 

وبا�صتخدام قوانن الطبيعة )الفيزياء( التي 

وبهذا  ن�صان.  االإ عن  يف  ال�صوء  أث��ر  ا حتكم 

يكون املجهود جامعاً لن�صاط البحث العلمي 

الرائي  فيها  يلعب  التي  امل�صوقة  والت�صلية 

دوراً هاماً هو يف حد ذاته م�صاركة منه يف 

»الفن  ينمو  اأن  غريباً  ولي�س  الفني،  العمل 

التجربة، حيث جتتمع  ه��ذه  م��ن  احل��رك��ي« 

ل��وان  واالأ ���ص��واء  االأ املتحركة مع  القطع  فيه 

انقالب حقيقي يف  بذلك  ويحدث  املتغرية، 

امل�صاحة ونطاق الروؤية.

ثم تطورت التكنولوجيا �رشيعاً مع تطور 

العقل   – الكمبيوتر  ودخ��ل  ن�صان،  االإ حياة 

الدقة  قمة  ليحقق  الفن  جم��ال  اإىل  يل-  االآ

التح�صن  وا�صتمر هذا االجتاه نحو  الفنية، 

الفن  وال��ن��ق��اء �صمن  ال��دق��ة  وال��ب��ح��ث ع��ن 

لعمل  على خطط  ا�صتمل  الذي  »املفهومي« 

»ال��ف��ك��رة«  فيه  اأ�صبحت  وال���ذي  م�صتقبلي 

الفني.  العمل  مو�صوع  نف�صه  »اجل�صم«  هي 

التب�صيطي  الفن  ليظهر  اأكرث  الفن  ثم تطور 

)Minimal Art ( يف جمال النحت ليقوم 

بدور الفن التكعيبي يف جمال التلوين، فهدف 

العمل  اأو اجل�صم مو�صوع  ال�صكل  اإعادة  اإىل 

الفني اإىل اأ�صله الهند�صي املب�صط الوا�صح. 
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ي��ج��اد ت���وازن يف  وك��ان ه��ذا الفن حم��اول��ة الإ

ووجدانياً-  –نف�صياً  يتعلق  ي��زال  ال  جمتمع 

باأهداف التقدم التكنولوجي وما يعك�صه من 

ر�صاقة فنية.

كانت هناك اجتاهات فنية اأخرى نتجت 

اإبداعات ال�صنوات من القرن الع�رشين،  عن 

ما  بجانب  الفنية  احلركة  توؤثر يف  و�صارت 

املعامل،  فنية حم��ددة  قواعد  من  ذك��ره  تقدم 

ومن بن هذه االجتاهات ظهرت »التعبريية 

الثانية  العاملية  احل���رب  بعد  ال��ت��ج��ري��دي��ة« 

ات�صف  وقد  وم��وؤث��راً،  قوياً  وحققت جناحاً 

عاطفية،  ب�صبغة  التجريد  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 

اعتماداً  الفني  التوازن  لتحقيق  ي�صعى  وهو 

أ���ص��ال��ي��ب خم��ت��ل��ف��ة، ف��ظ��ه��ر يف  ع��ل��ى ع����دة ا

باللغة   )Taehisms( أو  ا »التلطيخ«  فرن�صا 

اأمريكا  يف  احل��رك��ي«  و»التلوين  الفرن�صية، 

اللون  »تنقيط«  أ�صلوب  ا فيه  ي�صتخدم  حيث 

�صلوب  ر�س وهو االأ على اللوحة وهي على االأ

خم�صينيات  يف  »ب��ول��وك«  ا�صتخدمه  ال��ذي 

القرن املا�صي. وكل هذه االجتاهات متاأثرة 

للتلوين  ال�رشيالية  بالفل�صفة  مبا�رشاً  أث��راً  ت��ا

املكت�صبة  الفنية  للقيم  جتاهل  وفيها  يل،  االآ

والولوج اإىل التلوين باأفكار حلظية مبا�رشة.

كان  امل�صطرد،  التطور  هذا  ويف خ�صم 

التغري،  الدائمة  ال�صلوكية  بعاداته  املجتمع 

ميلي االجتاهات التي اتبعها الفنانون وهم 

يحاولون نقل ع�صارات اإح�صا�صهم الفني اإىل 

النا�س بلغتهم اخلا�صة، وما لبث اأن اأ�صبحت 

اللغة نف�صها هي الر�صالة املوجهة اإىل النا�س، 

فنانو  ظهر  اال�صتهالكي،  االجتاه  وبت�صاعد 

علبة  م��ن  جعلوا  ال��ذي��ن   )POP( »ال��ب��وب« 

الظهور  يف  وط��غ��وا  فنية،  ل��وح��ة  ال�صل�صة 

عمال الفنية العريقة، حتى  اإعالمياً على االأ

لوحة  اأهمية من  اأكرث  الع�صري  علبة  �صارت 

»فينو�س« ال�صهرية للفنان »ميلو« ال ل�صيء اإال 

ن العلبة متثل الواقع املعا�رش يف عامل اليوم  الأ

اال�صتهالكي.

خ��رى يف هذا امل�صمار  من��اط االأ ومن االأ

اجلمهور  على  يتوجب  حيث  ح�����داث«،  »االأ

اأن ي�صارك ب�صورة فعالة يف اخليال الفني، 

ال��ت��ي مت��ث��ل ت�صخيماً  ري��ال��ي��زم«  و»ه���اي���ر- 

امللونة  اللوحات  على  ج�����ص��ام  واالأ �صكال  لالأ

احلقيقي،  حجمها  م��ن  أك���ر  ا ت��ب��دو  بحيث 

الزينة  لقطع  وال��ت��غ��ل��ي��ف«،  التعبئة  و»ف���ن 

حجار، و»فن الرتكيب« و»الكوالج« الذي  واالأ

لوحة  لتكوين  الل�صق  أ�صلوب  ا على  يعتمد 
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ون��ح��وه��ا،  ال�صحف  ق�����ص��ا���ص��ات  م��ن  فنية 

اجلديد«،  التعبريي  و»الفن  الفيديو«،  و»فن 

�صل�صلة  اآخ��ر  يف  ي��اأت��ي  ال��ذي  و»الغرافيتي« 

التطورات الفنية. وهو ماأخوذ من الثقافات 

وهو  والعوا�صم،  ال�صكانية  للمراكز  الفرعية 

بها ك�رشب من  امل��ع��رتف  الفنون  م��ن  ال��ي��وم 

�رشوب التعبري الفني.

اإن الفن اإدراك ح�صي ن�صبي يف غاية من 

¥µ

–لكي  حتتاج  التي  ال�صخ�صية  اخل�صو�صية 

ت�صل اإىل مرحلة العاملية- اإىل اأن ينقل الفنان 

له  ي�صتجيب  �صادق  ب�صكل  بيئته  معطيات 

لة وطغيان  أنه نظراً لدخول االآ اجلمهور، اإال ا

لية على حياة املجتمعات املعا�رشة، تكاد  االآ

تكون كل التيارات الفنية التي ا�صتعر�صناها 

اإىل  والو�صول  التنفيذ  من  تلقي حظها  هنا 

خمتلف القطاعات الب�رشية يف وقت واحد.
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عندم������ا اقرتح رئي�������س التحرير اإجراء حوار م������ع الدكتور حممود �صاهن، 

أ�صئلة افرتا�صية.  أبديت له غر�صي، واتفقنا على ا ات�صلت به، على غري معرفة، وا

أنه كان ملبياً باإخال�س وتفان، كنت مل�صتهما  أ�صهد ا جابة عنها، وا طلبت اإليه االإ

أ بع�س نقوده، يف ال�صحف،  أنا اأقراأ عنه كفنان ت�صكيلي )نحات(، واأقرا فيه، وا

أريد، عارفاً اأن حواراتي هذه، ال ت�صتهدف اإال خدمة  جوبة كما ا فق������د اأعّد االأ

دباء والفنانن واملفكري������ن، �صاعياً اإليهم ما  أنن������ي اأحاور االأ الف������ن والثقافة، وا

قدرت، وبكل الو�صائل املتاحة. 

اأديب وقا�س �سوري. 

د. حممود �شاهني: 

رحلة اإبداع طويلة..

❁

ò

❁

حـــــــــو�ر : عادل �أبو �شنب
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هذا هو الدكت������ور حممود �صاهن الفنان 

املع������روف احلا�������رش يف احلي������اة  والناق������د 

الت�صكيلية ال�صورية املعا�رشة. 

ر�سوم مقلدة.. 

- حدثنا عن البدايات؟ 

• كغريي من امل�صكونن بالفن، بداأ هاج�صه 

معي باكراً، خالل الدرا�صة االبتدائية، يومها 

أث������ارت اهتمام������ي لوح������ات الفن������ان الرائد  ا

»حممود حماد« الت������ي كان ين�رشها يف جملة 

»اجلن������دي« خ������الل خم�صيني������ات و�صتينيات 

الق������رن املا�ص������ي، فعكف������ت عل������ى تقليدها 

وتعليقه������ا. حظي������ت ر�صومي املقلّ������دة هذه 

أنا  عجاب والت�صجي������ع من قبل اإخوتي )وا باالإ

اأ�صغره������م �صن������اً( واأ�صدقائهم، م������ا �صجعني 

على متابعة هذه التجربة، وبالتدريج، بداأت 

هذه الفن������ون الب�رشية تتفاع������ل يف ذاكرتي 

ووجداين، لتخرج على �صكل تعابري م�صطحة 

)ر�ص������وم وت�صاوي������ر( اأو عل������ى �ص������كل تعابري 

جم�صمة )منحوتات طينية وخ�صبية وج�صية( 

ويف اأحاي������ن اأخرى، كانت تاأخ������ذ طريقها، 

اإىل ح������رف وم�صغوالت تتماهى فيها احلرفة 

بالف������ن )ت�صكيالت فنية م������ن القرع املجفف 

خ�صاب املختلفة(.  وجذوع ال�صجر واالأ

هاج�س فني.. 

- ه���ل ا�ستم���ر ه���ذا الهاج����س مع���ك يف 

املراحل الالحقة؟ 

• ا�صتم������ر برفق������ة هاج�س جدي������د، اأخذ 
دب  يناف�ص������ه بق������وة هو هاج�������س كتاب������ة االأ

والتعلق به وبرموزه. فخالل مرحلة الدرا�صة 

عدادية مطال������ع �صتينيات القرن املا�صي،  االإ

انبثقت ل������دّي رغبة عارمة للكتابة )خواطر، 

وىل املتمثلة بالفنون  أ�صعار، واأكبت الرغبة االأ ا

الب�رشي������ة. و�صع������ت العديد م������ن اخلواطر 

واملقاالت،  الق�ص������رية،  والق�ص�س  ال�صعرية، 

ن�������رشت معظمه������ا يف جم������الت »احل�صن������اء« 

و»الدني������ا اجلديدة«  العرب������ي«  �صب������وع  و»االأ

و»اخلمائل« و»امل�صحك املبكي«.. وغريها. 

أتابع �صفري ال�صعيد  ويف خط مواز، كنت ا

واملمت������ع، يف اأقاليم الفن������ون الب�رشية، حيث 

أربعة معار�س فردية خالل درا�صتي  اأجنزت ا

عدادية والثانوي������ة، قدمتها للمتلقي عر  االإ

�صال������ة املعار�س يف املركز الثق������ايف العربي 

مبدينتي »م�صياف«، ي�صاف اإىل ذلك قيامي 

بتزويد الثانوي������ة التي كنت اأدر�س فيها، بكل 

ي�ص������اح املتمثلة  م������ا حتتاجه م������ن و�صائل االإ

باخلرائ������ط واللوح������ات والر�ص������وم الالزمة 

للجغرافي������ة والتاريخ وعل������م النف�س والعلوم 

املختلفة. 
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كيف مت النتقال؟ 

-  اأن���ت اأكادمي���ي �سغل���ت ع���دة منا�س���ب 

يف كلي���ة الفنون اجلميل���ة بجامعة دم�سق، 

اآخره���ا النائ���ب العلمي فيه���ا، حدثنا متى 

انتقلت اإىل هذه الرحاب؟ 

• بعد ح�ص������ويل على ال�صه������ادة الثانوية 
دبي( عام 1968، انت�صبت اإىل كلية  )الفرع االأ

الفن������ون اجلميلة بجامع������ة دم�صق، وكنت يف 

طليعة دفعتي. 

ول مرة، مالعب  • يف هذا العام، غادرت الأ
الطفولة واليفاعة النقية، الب�صيطة ال�صاحرة، 

التي كونتني وتكونت فيها فاأ�صبحنا واحداً، 

وهذه املالعب حتمل من اجلمال الطبيعي، 

ن�صانية الدافئة، ال�صيء الكثري،  والب�صاطة االإ

ما جعل عملية انف�صايل عنها، وانتقايل اإىل 

العا�صمة الوا�صعة، الرحبة، واملعقدة احلياة، 

أنني مل اأكن  اأمراً �صعباً و�صاقاً علي، ال�صيما وا

اأعرف دم�ص������ق، وال كيفية ال�صفر اإليها، وهو 

ما جعلني اأ�صطحب معي اأحد اأقاربي عندما 

تقدمت اإىل م�صابقة القبول يف الكلية. حيث 

كان يو�صلن������ي اإىل الكلي������ة )وكانت يف �صاحة 

خذي منها اإىل  التحري������ر( �صباحاً، ويع������ود الأ

الفن������دق عقب انتهاء م������ادة االمتحان الذي 

أ�صبوع، وي�صمل خم�س مواد:  كان ي�صتمر ملدة ا

ثالث عملية هي: الر�صم بقلم الفحم، والر�صم 

بقل������م الر�صا�������س )ر�صم �رشي������ع( والت�صوير 

جنبية، ومادة تتعلق  لوان. ومادة اللغة االأ باالأ

بعل������وم الفن. هذا االنتقال م������ن بيئة جميلة 

وب�صيطة، اإىل بيئة وا�صعة ومعقدة احلياة، هز 

كياين، فحاولت تغيري اخت�صا�صي من الفنون 

اجلميل������ة اإىل الفل�صفة، لك������ن اأحد موظفي 

�ص������وؤون الط������الب يف جامعة دم�ص������ق الذي 

راجعته لهذا الغر�������س، وبخني باأدب وحزم 

قائ������اًل كاأنه فهم ال�صبب: ال تلق باالً، وابحث 

عن عمل لتاأمن نفقات درا�صتك. 

اليان�سيب �ساعدين !!

- ه���ل فع���اًل نف���ذت رغب���ة ه���ذا الغي���ور 

ن�ساين؟  الغريب املحّب والإ

• نعم.. لكنني تدبرت اأمور درا�صة ال�صنة 
وىل، مب�صاعدة من اأحد اإخوتي الذي فاز  االأ

وىل بيان�صيب معر�س دم�صق عام  باجلائزة االأ

1968 وكان مقداره������ا 25 األف لرية �صورية. 

ويف ال�صن������ة الثانية، اأعط������اين الفنان الرائد 

»ممدوح ق�ص������الن« ال������ذي كان ي�صغل يومها 

من�ص������ب مفت�������س الفن������ون يف وزارة الرتبية، 

�صاعات تدري�صية يف اإحدى ثانويات دم�صق، 

أتابع م�صواري  ما جعلني اأعتمد على نف�صي، وا

أدر�������س واأدر�س حتى  بثق������ة. وهكذا ظلل������ت ا

جازة يف الفنون اجلميلة عام  ح�صلت على االإ

1972 وبدرجة جيد جداً. 
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- النق���د الفن���ي الت�سكيل���ي.. كي���ف بداأ 

معك؟ 

م������ع دخ������ويل اإىل رح������اب الدرا�ص������ة   •
كادميي������ة الفني������ة، تلون������ت، وب�صعة الفتة،  االأ

كتابات������ي باالخت�صا�س اجلدي������د. وكنت قد 

�صبوع العربي«  ا�صتمريت مبرا�صل������ة جملة »االأ

آن������ذاك »يا�رش  أ�������س حتريرها ا الت������ي كان يرا

ه������واري« وربطتني فيما بعد �صداقة خا�صة 

مع عدد م������ن حمرريها مثل »فاروق البقيلي« 

و»داود ال�صايغ«. 

اأول مادة..

الت���ي  وىل  الأ الفني���ة  امل���ادة  ه���ي  م���ا   -

ن�رتها؟ 

• كان ذل������ك يف الع������ام 1970 عندم������ا 
تخرج زميلي وابن بل������دي الدكتور عبد اهلل 

ال�صيد من الق�صم الذي كنا ندر�س فيه �صوية 

عمال  »ق�صم النح������ت«. كتبت مادة حتليلية الأ

م�رشوع تخرجه، ون�رشتها يف جملة »ال�صبيبة« 

ال�صهرية التي كان يراأ�س حتريرها ال�صديق 

»جورج قي�������رش«.. بعدها انتقلت اإىل جريدة 

»الثورة« فمجل������ة »جيل الث������ورة«.. ثم جملة 

»جي�س ال�صعب« حي������ث اأم�صيت فيها خدمة 

غلفتها، وحم������رراً فيها،  العل������م: م�صمم������اً الأ

وخمرج������اً فني������اً له������ا، وذلك ما ب������ن عامي 

1973 � 1975. خ������الل وجودي يف اجلي�س، 

عينت معيداً يف ق�ص������م النحت بكلية الفنون 

أملانيا  أوف������دت اإىل ا اجلميل������ة، وع������ام 1977 ا

تابع درا�صتي العالية. يف العام 1981 عدت  الأ

من مدينة »دري�صدن« حيث كانت درا�صتي يف 

اخت�صا�س ف������ن التمثال والن�صب التذكارية، 

كادميي.  أ م�صواري االأ بدا الأ

وامليدان العربي

فق العربي.. كيف انتقلت اإليه؟ - والأ

• بعد اأن تر�صخ م�صواري مع النقد الفني 
أنني اعتمدت مرا�صاًل  الت�صكيل������ي، ال �صيما وا

أملانيا، ما  أثناء وجودي يف ا جلري������دة »الثورة« ا

ن�صطة  وف������ر يل اإمكانيات كبرية، ملتابع������ة االأ

الفني������ة والثقافية فيها خ������الل اإقامتي التي 

ا�صتمرت نحو خم�س �صنوات. 
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أملاني������ا، وحتديداً العام  بعد عودتي من ا

1981 انتقل������ت لن�������رش مقاالت������ي يف جريدة 

ن. بدءاً من  »ت�رشي������ن« وما زلت فيها حتى االآ

هذا الع������ام، طرقت باب جم������الت ودوريات 

عربية عدي������دة منها جم������الت: فكر، احتاد 

اجلامع������ات العربية )وهي جمل������ة حمكمة(، 

العربي، الفي�صل، الكويت، البحرين الثقافية، 

الكفاح العربي.. وغريه������ا، اإ�صافة اإىل عدد 

من ال�صح������ف اليومية كالبي������ان، واالحتاد، 

وع�ُم������ان، واحلي������اة، وال�صف������ري.. كما تابعت 

ن�������رشي يف املجالت ال�صورية املختلفة ومنها: 

املعرف������ة، احلرفيون، املعلوم������ات.. وغريها. 

ومن������ذ ب�صعة �صنوات، كلف������ت باأمانة حترير 

جملة »احلياة الت�صكيلية« الف�صلية. 

حركة النقد

- هل ما زال هذا امل�سوار م�ستمرًا؟ 

• نعم.. وبنف�س احليوية.
الت�سكيلي���ة  للحرك���ة  متابع���ًا  كن���ت   -

ال�سورية املعا�رة منذ ما يربو على اأربعني 

عامًا، كيف تنظر اإىل حركة النقد املواكبة 

لها؟ 

• مع اأن العديد من الفنانن الت�صكيلين 
ال�صوري������ن يدعون ع������دم وج������ود مثل هذه 

أنني  هداف �صخ�صي������ة بحتة، اإال ا احلركة، الأ

أنه������ا موج������ودة، وت�صب������ه اإىل حد كبري،  اأرى ا

احلركة الفنية نف�صها، ولكي اأوجز يف ذلك، 

اأ�صنف حركة النقد الفني الت�صكيلي ال�صوري 

ب�صت نقاط هي: 

1- كتابة ج������ادة وم�صوؤولة، حاولت قدر 

امل�صتط������اع عدم االن�صياق اإىل مطب ال�صللية، 

أو امل�صلح������ة ال�صيقة، وهذه  أو املذهبي������ة، ا ا

الكتاب������ات )�صدرت يف الغال������ب( عن فنانن 

ت�صكيلي������ن جمعوا بن اإنت������اج الفن والكتابة 

ول وتفرغوا للثاين.  عنه. اأو هجروا االأ

2- كتاب������ات ات�صمت بالطاب������ع الفل�صفي 

الف�صفا�������س. وهذه  التنظ������ريي  ن�صائ������ي  االإ

الكتابات، الم�صت ق�صايا كثرية تتعلق بالفن 

الت�صكيل������ي، لكنها مل تدخ������ل ن�صيجه، وحتلله 

كم������ا يجب. مع ذلك، قدم������ت هذه الكتابات 

خدم������ات جل������ى للف������ن الت�صكيل������ي ال�صوري 

املعا�رش. 

3- كتاب������ة اأخ������ذت طاب������ع الدرا�ص������ات 

حاالت  كادميي������ة ال�صارمة املاأخ������وذة باالإ االأ

واملراج������ع، وه������ي قليلة وهام������ة، لكن لي�س 

جماله������ا ال�صحاف������ة اليومي������ة، واإمنا بطون 

الكتب واملجالت التخ�ص�صية. هذه الكتابات 

�ص������ف( رغم اأهميتها، ظل������ت بعيدة عن  )لالأ

مدارك القارئ والفنان يف اآن معاً. 

4- كتابة اعتمدت �صحر العبارة الغربية 

اخلادع������ة وامل�صطلحات اخللبي������ة، والكلمة 
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املنمق������ة الفارغة م������ن اأي حم������دد، اأو داللة 

مفيدة ومقنعة ووا�صحة، ما جعل منها لغواً 

ال طائل منه وال فائدة. 

5- كتاب������ة متلقية، مداهن������ة، و�صولية، 

أو باجتاهات  منحازة، ارتبطت باأ�صماء معينة، ا

فني������ة لغاية بنف�س يعقوب، كاأن يكون الكاتب 

أو يعمل والفنان حتت  أو الطائفة، ا من ال�صلة، ا

أو اإر�صالية ثقافية اأجنبية، اأو  مظل������ة �صفارة، ا

يلتقي������ان عل������ى م�صلحة متبادل������ة، واأهداف 

وغايات م�صرتكة. 

6- كتاب������ة عجيبة غريبة، ب������داأت تظهر 

ألفاظه������ا  ا موؤخ������راً يف �صحافتن������ا، تنتق������ي 

وف������ق  فائق������ة،  بعناي������ة  وم�صطلحاته������ا 

واإرها�صاته وخماتالته.  الع�رش  م�صطلحات 

هذه الكتابات تت�صدى لق�صايا كونية كبرية، 

وتعال������ج مو�صوع������ات حملية ب�صيط������ة يف اآن 

معاً، ب�صياغة تغلب عليها �صمة اال�صتعرا�س 

اللفظي الف������ارغ الذي يذكرن������ا باأدب ع�رش 

االنحطاط. هذا النوع من الكتابات، قراءتها 

عقوبة حقيقية!!

.. والنحت ما ق�سيته؟

خر يف جتربتك  - لننتقل اإىل امل�سمار الآ

�رار  بداعية وهو »النحت«، ملاذا هذا الإ الإ

على مو�سوع »املراأة« يف غالبية اأعمالك؟ 

أة وما زالت، املو�صوع الرئي�س  • كانت املرا

للنحات قدمي������اً وحديثاً، وباعتقادي �صتبقى 

أي�صاً،  ثري واملحبب، يف امل�صتقبل ا مو�صوعه االأ

أة يف اأعمايل جمل������ة من القيم  تخت������زل امل������را

أبرزها واأهمها،  والدالالت واملفاهيم، لع������ل ا

�صا�صي يف �صنع احلياة وا�صتمرارها.  دورها االأ

ر�س �صن������وان، بهما ومن خاللهما،  فهي واالأ

أة كانت ومازالت  تتجدد احلياة وت�صتمر، واملرا

والد، خالف  ر�س والبي������ت واالأ ل�صيق������ة باالأ

الرج������ل امل�صكون بهاج�س الرتح������ال وارتياد 

ف������اق املجهول������ة. لذلك جن������د العديد من  االآ

ر�س، وهو  أة واالأ القوا�صم امل�صرتكة بن امل������را

ما اأح������اول ت�صمينه منحوتات������ي، من خالل 

جمل������ة من املعاجل������ات والرم������وز، كت�صخيم 

أة، و�صدها اإىل  منطق������ة احلو�س عن������د امل������را

ر�س، به������دف التدليل على م������كان توالد  االأ

احلياة وانبثاقه. وثمة معاجلات اأخرى كثرية 

يف اأعمايل، تدلل على القيم النبيلة والرفيعة 

أة، ويف الوقت نف�صه، اأحاول  التي متثلها املرا

من خاللها، عك�س احل������االت املختلفة التي 

يعي�صها هذا الكائن الذي لواله لبدت احلياة 

مقف������رة وموح�صة، من ذل������ك حالة االنكفاء، 

واالنط������واء، واحلل������م والتاأم������ل، واالنتظار، 

والوجد، والن�صال متع������دد اجلبهات، الذي 

أة.  تعي�صه املرا

ولك������ي تتجل������ى ه������ذه املع������اين والرموز 
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وال������دالالت، باأبه������ى مظاهره������ا الت�صكيلية 

أة يف اأعمايل،  والتعبريية، اأحيط ج�ص������د املرا

بف������راغ رح������ب، تتلق������ى �صفوح������ه ووه������اده 

وت�صاري�صه املختلفة، ال�صوء والهواء واجلمال، 

�صا�صيتن يف  ب�صخاء كبري، بعك�س القيمتن االأ

املنج������ز النحتي وهما: احلا�صن واملح�صون، 

أو ال�صكل والفك������رة، وذلك من خالل توازن  ا

مدرو�������س، لعالقة الكتلة بالف������راغ املحيط، 

أي�صاً.  والعك�س �صحيح ا

هم؟ ما هو الأ

عمال، اجلانب  هم يف هذه الأ - ما هو الأ

احل�سي اأم الروحي؟

• تتماه������ى يف اأعمايل احلال������ة احل�صية 
باحلالة الروحي������ة، رغم اأن احلالة احل�صية، 

ك������رث �صطوة فيها،  برز واالأ قد تبدو ه������ي االأ

غ������ري اأن التوقف عنده������ا وتاأملها بعمق من 

قب������ل املتلقي، �صيجد اأن احل�صي فيها ت�صعد 

بالفني، مقدماً �صورة �صاحرة لزهوة احلياة 

أة«.  وجمالها، عر رمزها اخلالد »املرا

ال�سكل اأم امل�سمون؟

- يف هذه احلالة، اأيهما توليه الهتمام 

كرب: ال�سكل اأم امل�سمون؟  الأ

• الدخ������ول اإىل م�صم������ون املنحوت������ة يتم 
أدواته������ا التعبريية اخلا�ص������ة بها. فهي  عر ا

�صا�س وو�صيلة الو�صول اإليه وتقدميه بكثري  االأ

ل������ق والبهاء والو�ص������وح. وباعتقادي،  من االأ

امل�صم������ون اجلي������د بحاجة اإىل �ص������كل جيد، 

أي�ص������اً، اإذا كنا نريد لهذا  والعك�������س �صحيح ا

امل�صمون اأن ي�صل اإىل املتلقي ب�صورته املثلى 

أ�صع������ى دوماً،  وال�صحيح������ة. م������ن اأجل هذا ا

للتوفي������ق بن احلا�ص������ن واملح�صون، دون اأن 

أو الطغيان  خر، ا حدهما ا�صطهاد االآ اأترك الأ

عليه !!

تنوع اخلامات..

تن���وع  ث���ر  يوؤ ه���ل  حال���ة،  هك���ذا  يف   -

اإجن���از  يف  امل�ستخدم���ة  وامل���واد  اخلام���ات 

املنحوتة، على عملية التوفيق والن�سجام 

والتكامل هذه؟ 

ن لكل مادة اأو خامة  • بالتاأكي������د.. ذلك الأ
م�صتخدم������ة يف اإجناز املنحوت������ة خ�صائ�صها 

التعبريية املختلفة ع������ن غريها. ولكي يوفق 

مثل لهذه اخل�صائ�س  النحات يف اال�صتثمار االأ

والقيم والق������درات الكامنة يف ه������ذه املادة، 

وتلك اخلامة، علي������ه ا�صتيعابها ب�صكل جيد، 

ومن ثم، احرتامها والقيام بتوظيفها ل�صالح 

�صكل وتعبري العمل النحتي، مبعنى اآخر: على 

النحات عدم ا�صطهاد و�صيلة تعبريه، بل اإقامة 

حوار مفع������م باحلب معها، وا�صتالل التكوين 

املالئم منها، ومن ث������م ا�صتنها�س اأق�صى ما 

حتمل من طاقات ت�صكيلية وتعبريية، بال�صكل 

ثر واملوؤثر.  اجلميل االآ
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بني النّحات والناقد

- هنا يح�رين ت�س���اوؤل اأجده م�روعًا 

�سا����س نح���ات اأكادميي،  وهام���ًا. فاأن���ت يف الأ

يف  بتدري�س���ه  وتق���وم  النح���ت  ف���ن  تنت���ج 

جامعت���ك، ويف نف�س الوق���ت متار�س عملية 

�سن���وات  ومن���ذ  الت�سكيل���ي،  الفن���ي  النق���د 

طويلة تعادل عمر جتربتك العملية. كيف 

توف���ق بني �سخ�سي���ة »النح���ات« و»الناقد« 

في���ك؟ مبعن���ى اآخر كي���ف ينظ���ر »الناقد« 

�ساهني اإىل »النحات« �ساهني؟ 

أكتم������ك اأن ه������ذا الو�ص������ع ي�صكل يل  • ال ا
أو لنقل اإ�صكالية حقيقية.  اإحراجاً اأحيان������اً. ا

فكوين نحات������اً وناق������داً يحملن������ي م�صوؤولية 

م�صاعف������ة يف عملية مزاول������ة العمل الفني. 

اإذ اإنه عل������ي اأن اأقدم للمتلقي، املنجز الفني 

املثايل، املتكامل، والناج������ح الذي طالبت به 

خرين. هذا يعني اأن )الفنان يف( مراقب،  االآ

وب�صكل دائم، من قبل )الناقد يف(.. ومن هنا 

أ�صها اإ�صكاليتي اخلا�صة.  حتديداً، تطل برا

- اأما من حل لها؟ 

أثن������اء قيامي  • اأحاول ق������در امل�صتطاع، ا
باإجناز العمل النحتي، تغييب �صخ�صية الناقد 

حمم������ود �صاه������ن، ل�صالح النح������ات حممود 

أ�صتح�رش �صخ�صية الناقد،  �صاهن، ومن ثم ا

بع������د والدة العمل النحت������ي، لتمار�س دورها 

ن العمل الفني، اأي عمل  يف تقييم������ه، ذلك الأ

فني، بحاجة اإىل �صيء من »التلقائية« وهو ما 

ال ميك������ن اأن يتحقق، بوجود املراقبة العقلية 

بداع الفني َ!! ال�صارمة، لعملية والدة االإ

ماذا بقي للفنان؟ 

- بوج���ود ه���ذا التطور املذه���ل لو�سائل 

التعب���ري الب����ري يف اأيامن���ا، ه���ل بقي دور 

للفنان الت�سكيلي؟ 

• ال �صك اأن والدة )الكامريا( ثم امتداداتها 
الكثرية. وتطور و�صائل تعميم ال�صورة ال�صوئية 

من �صينم������ا وتلفاز وانرتني������ت ولوحات اإعالن 

أث������ر ب�صكل كبري على الفن الت�صكيلي،  خمتلفة، ا

دوار واملهام الت������ي كان يوؤديها  وقل�س م������ن االأ

قب������ل والدة »الكام������ريا«.. وهو م������ا جعل هذا 

الفن يرتد اإىل لغته، واالنكفاء �صمن ن�صيجها، 

للبحث فيه������ا وتطويرها، وتاأدي������ة دور جديد 

ن�صان واأحا�صي�صه، وهذا  وهام، ل�صيق بروح االإ

ال������دور ال يقت�رش على الف������ن الت�صكيلي، واإمنا 

أنواع و�رشوب الفنون كافة، ميكن  يتجاوزه اإىل ا

اخت�صاره بالعبارة التالية: البحث الدائم، عن 

أ�صباب جديدة للحياة وحب احلياة، وتقدميها  ا

ن�ص������ان ه������ذا الع�������رش املعط������وب، امل�صلوب،  الإ

أ�صكال  اخلائف، املهدد باألف �صكل و�صكل، من ا

التدمري املادي والروحي !!

❁    ❁    ❁
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ملحات يف حياة  اأ.د.  حممود �ساهني 

• مواليد م�صياف 1948. 
عدادية والثانوية  • در�س االبتدائي������ة واالإ

يف م�صياف. 

• نال اإجازة يف الفنون اجلميلة )اخت�صا�س 
نحت( من جامعة دم�صق، عام 1972. 

• ع������ن معي������داً يف ق�صم النح������ت بكلية 
الفنون اجلميلة. 

• ن������ال »دكت������وراه« يف النح������ت والن�صب 
التذكارية من املدر�صة العليا للفنون الت�صكيلية 

يف مدينة در�ص������دن باأملانيا ع������ام 1981، ثم 

ع������ن مدر�صاً يف ق�صم النح������ت بكلية الفنون 

اجلميلة بجامعة دم�ص������ق، فاأ�صتاذاً م�صاعداً 

أ�صتاذاً.  فيه ثم ا

• كان من������ذ ع������ام 1994 رئي�ص������اً لق�صم 
النحت بكلية الفنون اجلميلة ثم نائباً لعميد 

كلية الفنون اجلميلة لل�صوؤون العلمية. 

أ�صتاذ مادة النحت والدرا�صات العليا  • هو ا
يف ق�صم النحت بكلية الفنون اجلميلة.

• ع�صو املوؤمتر الرتب������وي الثاين لتطوير 
التعليم. 

• ع�صو جلنة املقتنيات واملعر�س ال�صنوي 
وبينايل املحبة. 

• ع�صو جلان حتكي������م امل�صابقات الفنية 

كادميية ال�صورية والعربية. والرتفيعات االأ

• ع�ص������و جلنة حتكي������م املعر�س احلادي 

ع�رش للفن الت�صكيلي العماين 2007.

وىل حول  • �ص������ارك يف الندوة الوطنية االأ

طفال )بالتعاون بن وزارة  خ�صائ�س فنون االأ

طفال(  الثقاف������ة ومنظمة االأمم املتح������دة لالأ

دم�صق 2002.

• اأعمال������ه الفنية موزع������ة يف العديد من 

دول العامل. 

• نف������ذ العديد م������ن الن�ص������ب التذكارية 

الكبرية يف �صورية. 

• يعمل يف ال�صحافة املقروءة وامل�صموعة 

وامل�صاه������دة ال�صوري������ة والعربي������ة منذ مطلع 

ال�صبعيني������ات وحتى اليوم، وق������د كتب اآالف 

املق������االت والدرا�ص������ات حول ق�صاي������ا الفن 

املعا�رش. 

أم������ن حترير جملة )احلياة الت�صكيلية(  • ا

الف�صلية ال�صادرة عن وزارة الثقافة.

• مت تكرمي������ه م������ن قبل: رئا�ص������ة جمل�س 

الوزراء، وزارة الثقافة، نقابة الفنون اجلميلة، 

نادي فن الت�صوير ال�صوئي ال�صوري، الهيئة 

ذاعة والتلفزيون يف �صورية، وزارة  العامة لالإ

عالم..  االإ
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�سفحات من الن�ساط الثقايف

كتاب ال�شهر

�سمري امي�س.. ملكة اآ�سور وبابل

اآخر الكالم

الن�سيحة بجمل

اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد: حممد �سليمان ح�سن

رئي�س التحرير
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مكت�سفات اأثرية جديدة:

آثار ب�رشى خالل اأعمال تنقي������ب قامت بها يف بلدة معربة  ع������رثت دائرة ا

أربعة قبور وله مدخل رئي�صي عبارة عن بوابة  على مدفن بيزنطي يتاألف من ا

أو ف�صحة �صغرية.  حجرية اأمامها قاعة ا

أربعة  ول على ا أن������ه عرث يف الق������ر االأ آثار ب�رشى ا أو�ص������ح رئي�س دائ������رة ا وا

�صكال ومكحلة فخار  أ�صاور نحا�صي������ة متاأك�صدة وك�رش زجاج وفخار خمتلفة االأ ا

كاتب  وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

ò

❁

اأحمد احل�سني



�شفحات من الن�شاط الثقايف

3�9 العــــــدد 546 اآذار    2009

ذات �ص������كل اأ�صطواين ، فيه������ا بع�س الك�صور 

أن������ه مت العثور يف القبور  ال�صغ������رية، م�صيفاً ا

الثاين والثالث والرابع على  

أ�ص������اور نحا�صي������ة متاأك�صدة وثالث  �صت ا

أ وقطع  أ�صاور حديدية عليها طبقة من ال�صدا ا

نحا�صية مهرتئة على �صكل حلقة لها مقب�س 

فيها ثق������ب على �صكل م�صتطيل واآخر دائري 

�صغري ومكحلتي فخار ذات �صكل اأ�صطواين، 

اإ�صافة اإىل ك�رش زجاج وفخار خمتلفة. 

ثار اأن التنقيب يف  وبنَّ رئي�س دائ������رة االآ

أ�صفر عن العثور على �صتة  عتبة باب املدفن ا

حجام لها تقريباً  اأ�رشج������ه فخارية خمتلفة االأ

ألوان بي������ج فاحت وبني  نف�������س ال�ص������كل وذات ا

وقرميدي عليها بع�������س الزخارف الب�صيطة 

على �صكل عناقيد عن������ب وخطوط معقوفة 

آثار  ونافرة وموؤطرة بدائ������رة املقب�س عليها ا

أتربة عند فتحة الفتيل وعلى بع�صها خطوط  ا

نافرة على جوانب ال�رشاج، وقال: اإن الدائرة 

عرثت يف الف�صحة املوجودة اأمام املدخل على 

�رشاجن فخارين لونهما قرميدي على �صكل 

دائ������رة حماطة باأخرى لها �صكل �صنبلة القمح 

تخرج منه������ا خطوط على جوان������ب ال�رشاج 

وعند نهايتهما توجد اأن�صاف دوائر م�صاعفة 

وزخرفة على �صكل خط������وط منحنية تخرج 

من فتح������ة الفتيل وتنتهي بنقاط، م�صرياً اإىل 

على ب�صكل  اأن مقب�������س ال�رشاجن مرتفع لالأ

مائل عليه زخارف على �صكل اأن�صاف دوائر 

آثار دخان  م�صاعفة وعلى ال�رشاجن توجد ا

و�صعر ميتد بن فتحتي ال�رشاج. 

اأما يف ري������ف دم�صق فقد اكت�صفت دائرة 

آثارها ثالثة مداف������ن من الع�رش الروماين-  ا

البيزنط������ي يف منطقة حين������ة عرث فيها على 

لقى زجاجية وفخارية ومعدنية تعود للع�رش 

الروماين، واكت�صفت كذلك مدفناً اإفرادياً من 

أثرية يف حفري  الع�رش البيزنط������ي دون لقى ا

الفوقا كم������ا تابعت الدائ������رة ترميم ودرا�صة 

ثري������ة التي مت اكت�صافها يف  وتوثيق اللقى االأ

مدافن حينة )تل الكروم( والتي تعود لع�رش 

ثرية  واين االأ الرونز الو�صيط علما اأن عدد االأ

حجام  املكت�صفة قارب 300 اإن������اء خمتلفة االأ

�صكال.   واالأ

ويف �صي������اق مكّم������ل مت الك�صف يف موقع 

جب������ل مارتقال يف عن من������ن على عدد من 

اللقى واملن�ص������اآت املنحوت������ة واملبنية العائدة 

للع�رشي������ن الروماين والبيزنط������ي كما اأنهت 

ملاني������ة امل�صرتكة  ثري������ة ال�صورية االأ البعثة االأ

العامل������ة يف كهوف معلوال وي������رود مو�صمها 

التنقيب������ي لهذا املو�صم كم������ا مّت اإنهاء اأعمال 

التنقيب يف موق������ع تل �صكا يف غوطة دم�صق 

وعرثت على اأول ن�������س م�صماري يف منطقة 
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جنوب �صورية يع������ود لع�رش الرونز الو�صيط 

وهو عبارة عن ر�صالة ملكية مر�صلة اإىل ملك 

ماري زمري ليم.  

ثري������ة ال�صورية -  وق������د اأنهت البعث������ة االأ

الفرن�صية اأعماله������ا للمو�صم الثاين يف موقع 

تلول النار يف الغزالنية بالك�صف عن من�صاآت 

لف الثالث قبل امليالد وك�صفت دائرة  تعود لالأ

آثار ريف دم�صق �صمن اأعمال التنقيب يف تل  ا

الكروم بحينة عن مدفن جماعي موؤلف من 

طابقن يحتوي على 150 معزبة مدفن يعود 

)1(
للع�رش البيزنطي. 

لك�س���و تطالب باحلف���اظ على هوية  الأ

القد�س املحتلة: 

اأو�صى امل�صاركون العرب يف ختام املوؤمتر 

العام التا�ص������ع ع�رش للمنظمة العربية للرتبية 

لك�صو« املنعقد يف تون�س  والثقافة والعلوم »االأ

باإ�صقاط موق������ع القد�س من القائمة املبدئية 

�رشائيلية املقدمة للجنة الرتاث العاملي يف  االإ

منظمة اليون�صكو.

ودع������ا امل�صارك������ون يف البي������ان اخلتامي 

للمنظم������ة التابعة للجامع������ة العربية وتتخذ 

ع�صاء يف  م������ن تون�س مق������راً لها »ال������دول االأ

أ�صها اإ�صبانيا  جلن������ة الرتاث العاملي الت������ي ترتا

لرف�س اإدراج القد�س يف القائمة التمهيدية 

�رشائيلي������ة«، تنفيذا لق������رار موؤمتر القمة  االإ

العربية املنعقدة يف اململكة العربية ال�صعودية 

العام 2007. 

و�ص������دد البي������ان على »�������رشورة ا�صتمرار 

ملخططات  العربي«..»للت�ص������دي  التن�صي������ق 

اإ�رشائيل لت�صجي������ل مواقع الرتاث الثقايف يف 

را�صي العربي������ة املحتلة على  فل�صط������ن واالأ

أنه������ا اإ�رشائيلية«، واأو�ص������ى البيان بان يوجه  ا

من العام جلامعة ال������دول العربية ر�صالة  االأ

ع�صاء يف جلنة  اإىل وزراء خارجية الدول االأ

الرتاث العاملي لدعم املوقف العربي يف هذا 

ال�صاأن.

وفى �صي������اق مت�صل دع������ت املنظمة اإىل 

االحتف������اء »بالقد�س عا�صمة للثقافة العربية 

أو�ص������ع نطاق  ع������ام 2009« للتعري������ف على ا

»بالرتاث الثقايف العربي يف القد�س وت�صليط 

�رشائيلية ومعاناة  ال�ص������وء على االنتهاكات االإ

أبناء القد�س الع������رب«، واأكدت على »اأهمية  ا

توحيد اجلهود وتن�صيق املواقف مع املنظمة 

�صالمي������ة للرتبية والعل������وم والثقافة حول  االإ

الدفاع عن القد�س واحلفاظ على هويتها يف 

املحافل واالجتماعات واللقاءات الدولية«.

وكان املوؤمت������ر اأقر جملة م������ن القرارات 

املتعلق������ة بج������دول اأعم������ال دورت������ه التا�صعة 

ع�رشة، حيث وافق على »اعتماد خطة العمل 

امل�صتقبل������ي للمنظم������ة 2011/ 2016« التي 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

3�1 العــــــدد 546 اآذار    2009

تت�صمن »خط������ة تطوير التعلي������م يف الوطن 

العربية  العربي« و»م�������رشوع اال�صرتاتيجي������ة 

للتخفيف من خ�صائر الكوارث الطبيعية«.

ومت انتخ������اب التون�ص������ي عب������د العزي������ز 

بن عا�ص������ور مديراً عاماً جدي������داً على راأ�س 

لك�صو ملدة اأربع �صنوات، ويخلف بن عا�صور  االأ

على راأ�س املنظم������ة مواطنه منجى بو�صنينة 

ال������ذي �صغل منذ 2001 من�ص������ب مدير عام 

ه������ذه املوؤ�ص�صة املتخ�ص�صة الت������ي تدعو اإىل 

�صالمية واحلوار  تعزيز الهوية العربي������ة واالإ

)2(
بن الثقافات.

�سالمي:   مو�سوعة تاريخ الفن الإ

أب������و ظب������ي للثقافة  �ص������در ع������ن »هيئة ا

وال������رتاث«، باال�صرتاك م������ع موؤ�ص�صة »متحف 

بال حدود« و»الدار امل�رشية � اللبنانية« كتاب 

�صالمي يف حو�س املتو�صط«،  »اكت�صف الفن االإ

وهو كتاب مو�صوعي �صخم، يتناول بال�صورة 

�صالم������ي منذ زمن  وال�������رشح تاري������خ الفن االإ

النبي حمم������د �صلى اهلل علي������ه و�صلم وحتى 

نهاية ال�صلطنة العثمانية. 

وقالت اإيفا �صوبرت، مديرة »متحف بال 

حدود« يف ت�صديرها للمجلّد: اإن هذا الكتاب 

جاء نتيجة عمل دوؤوب وم�صرتك، وهو موّجه 

أولئك الذين يتقا�صمون معنا فكرة  »اإىل جميع ا

اأن لي�������س هناك تاريخ واح������د فقط، بل ثمة 

أقله عدد ال�صعوب  عدد من التواريخ يوازي، ا

املوج������ودة، الفتة اأن ه������ذا الكتاب يتطلع اإىل 

�صالم عر  فه������م اأدق، وبالت������ايل اأ�ص������دق، لالإ

تق������دمي وجهات نظ������ر متباينة عل������ى �صعيد 

تف�صري التاريخ والفن والثقافة. 

أبو ظبي للكتاب  وج������اء يف ت�صدير هيئة ا

وال������رتاث اأن هذا الكتاب ياأخ������ذ القارئ يف 

رحل������ة فريدة وخمتلفة ع������ر التاريخ.. حيث 

جتتم������ع بن دفتيه، بال�صورة والن�س وال�رشد 

التاريخ������ي املوّثق، �صواه������د ال حت�صى على 

روع������ة منج������ز ال������رتاث الفن������ي للح�ص������ارة 

�صالمية عل������ى مّر الع�ص������ور، حيث �صّكل  االإ

أ�صكال������ه وجتلياته، وال�صيما  الف������ن مبختلف ا

على �صعي������د العمارة والفن الزخريف، �صورة 

زاهية عّم������ا مثلته ومتثله هذه احل�صارة من 

قيم جمالي������ة رفيعة، قامت عل������ى ا�صتيعاب 

احل�صارات ال�صابقة واال�صتفادة منها«.

ي�صار اإىل اأن مثل هذه املبادرات الثقافية 

أب������و ظبي الدوؤوب لكي  أت������ي يف اإطار �صعي ا تا

تكون مرك������زاً ثقافي������اً تنويري������اً يف املنطقة 

العربية، وه������ي روؤية ا�صرتاتيجية تعمل هيئة 

أب������و ظبي للثقافة والرتاث بهديها، »انطالقاً  ا

مارات  من الر�صالة التي متثلها جتربة دولة االإ

العربية املتح������دة، كدولة حب وحوار و�صالم 

وانفتاح وتعاي�س ح�صاري وثقايف«.
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وي�ص������ّم الكت������اب ع������دداً م������ن املقاالت 

والدرا�صات املتعددة واملتنوعة والتي و�صعها 

خ�صائين  أ�������رشف عليها عدد كبري م������ن االأ وا

كادميي������ن وذوي اخل������رة يف جماالتهم،  واالأ

�صالمي  أ عناوين مثل »الف������ن االإ حيث نق������را

يف املتاح������ف � �صفراء احل�ص������ارة«، و»حو�س 

�صالمية«،  البحر املتو�صط قبل الفتوحات االإ

مويون:  و»النبي واخللف������اء الرا�صدون«، و»االأ

و»الزخرف������ة  دم�ص������ق«،  وىل  االأ العا�صم������ة 

�صالمية  بالر�صوم«، و»العبا�صي������ون: الدولة االإ

موين  وىل«، و»اجتياح الغرب: عا�صمة االأ االأ

أ�صمى  ا ندل�������س قرطب������ة«، و»اخل������ط:  يف االأ

فنون امل�صلم������ن«، و»الفاطميون: قرنان من 

�صالمي������ة: فل�صفة  التف������وق«، و»الهند�ص������ة االإ

الف�صاء«.. وغريها الكثري من العناوين التي 

�صالم  تغطي الرحل������ة الكبرية التي قطعها االإ

وامل�صلمون فناً وح�صارة عر الع�صور والدول 

أثرها  جناز هوية جمالية مازال ا املختلف������ة، الإ

)3(
حا�رشاً بقوة حتى يومنا هذا. 

موؤمتر ق�سايا اللغة والرتجمة: 

�صارك م�������رشوع »كلم������ة« للرتجمة الذي 

أبو ظبي( للثقافة والرتاث يف  اأطلقته هيئة )ا

املوؤمتر الدويل ال������ذي نظمته االأمم املتحدة 

واليون�صك������و يف مرك������ز املنظم������ة بنيويورك 

بعن������وان: »ق�صاي������ا اللغة يف ع�������رش العوملة: 

ل�صني والتنمية، وذلك بالتزامن مع  التنوع االأ

قرب انتهاء �صنة اللغات العاملية«. 

وقالت رو�صيل روكا اأخ�صائية الرامج يف 

وحدة الرتاث املعنوي والثقايف مبنظمة االأمم 

املتحدة »اإن الوطن العربي ميتلك يف حا�رشه 

أدبياً وثقافياً �صخماً،  أل�صنياً وا وتراثه تاريخاً ا

وكنت مهتمة مبعرفة ق�صاي������ا اللغة العربية 

املت�صل������ة بالتنوع الثق������ايف والعوملة، وماهية 

التداخل الثقايف واللغ������وي املرتبط بناطقي 

أته  العربية؟ وقد �صد انتباهي واأ�رشين ما قرا

خر  عن مبادرة م�رشوع كلمة لرتجمة اأدب االآ

وثقافته للعربي������ة«، م�صيفة اأن م�رشوع كلمة 

يعط������ي مث������االً ومنوذجاً نوعي������اً للعمل على 

دبية املعا�رشة من اللغات  عمال االأ ترجمة االأ

خرى اإىل العربي������ة، وذلك ي�صاعد يف فتح  االأ

قنوات املعرفة واملعلومات، ومن ثم امل�صاعدة 

يف ن�رش الفهم واالحرتام والتنمية. 

وقدم الدكتور علي بن متيم مدير م�رشوع 

»كلم������ة«، ورقة عمل تتن������اول بدايات م�رشوع 

جنازات  »كلم������ة« والغايات م������ن تاأ�صي�صه واالإ

التي حققها حت������ى الي������وم، اإ�صافة لتطرقه 

ملجمل امل�صاريع الهامة الت������ي اأطلقتها هيئة 

أب������و ظب������ي( للثقاف������ة والرتاث من������ذ بداية  )ا

تاأ�صي�صها. 

واعتر جمعة القبي�صي مدير دار الكتب 
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أبو ظبي للثقافة والرتاث »اإن  الوطنية بهيئة ا

م�صاركة م�������رشوع كلمة للرتجم������ة يف موؤمتر 

اللغات مبقر هيئة االأمم املتحدة تعد فر�صة 

أبو ظبي(  كبرية لتجلية العمل الثقايف بهيئة )ا

ن�صطة التي  للثقاف������ة والرتاث، خا�صة تلك االأ

ترفد التعددية الثقافي������ة وت�صعى اإىل ترقية 

الفهم الثقايف الكوين ب������ن االأمم«، واأ�صاف 

»نحن ن�صعى اإىل ردم الهوة الفا�صلة بن االأمم 

ع������ر الثقافة واحلوار، ومن ث������م كان هدفنا 

أبو ظبي( الدويل  يظه������ر يف تطوير معر�س )ا

للكت������اب ليغطي ع������دة ثقاف������ات، وي�صهم يف 

الوقت نف�صه يف �صناعة الكتاب والثقافة«.

م������ن جانبه قال د. علي ب������ن متيم مدير 

م�������رشوع كلم������ة للرتجمة »تع������د امل�صاركة يف 

موؤمت������ر اللغات الذي تنظم������ه منظمة االأمم 

ن اللغة بحد  املتح������دة واليون�صكو مهم������ة، الأ

أ�صا�صي������اً يف كثري من  ذاته������ا ت�صكل عن�������رشاً ا

أبو ظب������ي( للثقافة والرتاث  م�صاري������ع هيئة )ا

�صواء ب�صكل مبا�رش اأم غري مبا�رش، فال ميكن 

اأن يتحقق اأي م�������رشوع دون لغة، واللغة هي 

خر،  هم يف ت�صيي������د العالقة باالآ العن�������رش االأ

وله������ا دور فع������ال يف التنمي������ة االجتماعي������ة 

فبدونها  واالقت�صادية،  والتجارية  والثقافية 

ن واقعن������ا م�صيد  ال يوج������د واقع م������ادي، الأ

بو�صاطة اللغة«. 

من العام ملنظمة  واعتر بان كي مون االأ

االأمم املتحدة ال�صن������ة الدولية للغات فر�صة 

زمات اخلفي������ة التي تواجه لغات  دراك االأ الإ

غلبي������ة ال�صاحقة من لغات ال�صكان  العامل واالأ

�صلي������ن. وق������ال قائ������اًل: »اإن فقدان هذه  االأ

اللغات ال ي�صب������ب اإ�صعاف التنوع الثقايف يف 

ن�صانية  العامل فح�صب ولكنه ي�رش باملعرفة االإ

�صلين  جمعاء. اإنني اأدعو الدول وال�صكان االأ

ومنظمة االأمم املتح������دة والقطاعات املعنية 

خ������رى التخ������اذ خطوات فوري������ة حلماية  االأ

اللغات من االنقرا�س، وال�صعي اإىل املحافظة 

عل������ى ال������رتاث امل�صرتك م������ن اأج������ل اإي�صاله 

جيال يف امل�صتقبل«. لالأ

وق������ال كوي�ص������ريو مات�صورا املدي������ر العام 

اإط������الق ال�صنة  ملنظمة اليون�صك������و مبنا�صبة 

الدولية للغات »اإن اللغات هي جوهرية بحق 

أنها مهمة  فراد كم������ا ا لهوي������ة اجلماعات واالأ

لتواجدهم مع بع�صهم باأمان، واللغات تخلق 

العوام������ل اال�صرتاتيجية للتق������دم نحو تنمية 

م�صتق������رة وعالق������ات من�صجمة ب������ن العوملة 

وال�صياقات املحلية«.

ويهدف املوؤمتر ملعاينة ا�صتعماالت اللغة 

أقاليم العامل،  ومناذجها و�صيا�صاتها يف جممل ا

وت�صجيع حماي������ة جميع اللغات وخا�صة تلك 
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املعر�ص������ة ملخاطر االنقرا�������س، وال�صعي اإىل 

ل�صني والتعددية الثقافية.  التنوع االأ

وح�رش يف هذا املوؤمتر مئات من املهتمن 

واملمثلن عن هيئة االأمم املتحدة واليون�صكو 

واملنظمات الدولي������ة الفرانكفونية وال�صفراء 

كادميي������ون وممثل������ون ع������ن دار اللغات  واالأ

عالمية والعاملية  أه������م القنوات االإ باإ�صبانيا وا

وال�صفراء يف هيئ������ة االأمم املتحدة وممثلون 

وروب������ي وكن������دا ونيوزلندا  عن االحت������اد االأ

وممثل������ون عن مراك������ز الرتجم������ة والهيئات 

)4(
الثقافية العاملية. 

اللغ���ات  اأق���دم  ع���ن  تك�س���ف  متاثي���ل 

فريقية: الإ

أنهم اكت�صفوا ثالثة من  آث������ار ا اأكد علماء ا

التماثيل القدمية يف ال�صودان حتمل كتابات 

قد ت�صاعده������م على االقرتاب من فك �صفرة 

فريقية، ومتثل  واح������دة من اأقدم اللغ������ات االإ

املكت�صف������ات املذكورة جمموع������ة من الكبا�س 

له اآمون  احلجري������ة املنحوتة التي متث������ل االإ

خ������الل اإمراطوري������ة مريوي وه������ي فرتة من 

احلكم امللكي دامت بن حوايل عام 300 قبل 

امليالد و 450 بعد امليالد وخلفت املئات من 

ثار على طول نهر النيل �صمال اخلرطوم. االآ

وقال فيني�صنت روندوت مدير احلفريات 

التي يقوم به������ا الق�صم الفرن�صي التابع لهيئة 

ثار ال�صوداني������ة: اإن كل متثال منها يحمل  االآ

كتاب������ات باللغة املريوتيكي������ة، التي تعد اأقدم 

لغ������ة مكتوبة يف اإفريقيا جن������وب ال�صحراء، 

مو�صح������اً اأن ه������ذه اللغة تعت������ر واحدة من 

أواخر اللغ������ات القدمية التي مل نفهمها بعد،  ا

اإذ ميكننا قراءتها وال توجد م�صكلة يف نطق 

حروفه������ا، لكننا ال نفه������م معانيها فيما عدا 

�صخا�س. أ�صماء االأ بع�س الكلمات الطويلة وا

واأ�ص������اف رون������دوت: اإن احلفري������ات يف 

منطقة احل�صا موقع بلدة مريوتيكية ك�صفت 

عن اأول ن�صخ������ة كاملة ملر�صوم ملكي وهو ما 

كان يعرث عليه متناثراً يف منحوتات من نف�س 

الفرتة التاريخية، م�ص������رياً اإىل اأن اخلراء ال 

يزال������ون يحاولون معرفة معاين الكلمات عن 

طريق مقارنتها بالبقاي������ا املحطمة ملرا�صيم 

ملكية مماثل������ة باللغة نف�صها، موؤكداً يف هذا 

املجال اأهمية ه������ذا االكت�صاف الكبري الذي 

له اآمون  مت حتت تل رملي يف موقع معبد االإ

الذي ميثل بالكب�س يف ال�صودان.

�صارة اإىل اأن موقع هذه املكت�صفات  جتدر االإ

يقع بالقرب من اأهرام مريوي بال�صودان وهي 

جمموعة من اأكرث م������ن 50 �رشيحاً جرانيتياً 

على بعد 200 كيلومرتاً �صمال العا�صمة التي 

تع������د واحدة من املقا�ص������د الرئي�صية لل�صياح 

)5(
القليلن الذين يزورون ال�صودان. 
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ليبيا يف كتب الرحالة:

نظم جمم������ع اللغ������ة العربي������ة مبقره يف 

حد ندوة علمي������ة بعنوان »ليبيا  طرابل�������س االأ

يف الرح������الت العربية والغربي������ة: نحو روؤية 

حتليلية ومقارنة«

وق������ال رئي�س املجمع الدكتور علي فهمي 

خ�صي������م »اإن هذا املو�ص������وع الذي مت اختياره 

ن ليبيا كانت با�صتمرار  أت������ي الأ لهذه ال�صنة يا

مق�ص������دا للرحالة الذي������ن كان بع�صهم مير 

أه������ل املغرب اإىل احلج يف العادة  خا�صة من ا

وي�صج������ل انطباعات������ه عن ه������ذا البلد.. كما 

خرى،  ي�صجل انطباعاته عن بقية البلدان االأ

واأ�ص������اف اأن هناك رّحالة ج������اءوا اإىل ليبيا 

زمنة من الق������رن الثالث ع�رش  يف خمتل������ف االأ

أملاني������ا، وفرن�صا،  حتى الق������رن الع�رشين من ا

وبريطانيا، واإيطاليا، وجمموع هذه الرحالت 

نهم �صجلوا  متثل يف الواقع ثروة كبرية جداً الأ

أ�صياء قد ال جندها يف ت�صجيالتنا.  ا

يذك������ر اأن الندوة ناق�ص������ت قرابة ثمانية 

ع�������رش بحث������اً لعدد م������ن الباحث������ن الليبين 

خرى  وغريه������م من بع�س ال������دول العربية االأ

ع�صاء يف ه������ذا املجمع، حيث �صيتم جمع  االأ

بح������اث واإ�صدارها يف جملد مطبوع،  هذه االأ

و�صيت������م توثيقها حفاظاً على جهود الباحثن 

امل�صاركن فيها عل������ى اختالف تخ�ص�صاتهم 

الت������ي تغط������ي خمتل������ف اجلوان������ب الثقافية 

دبية والفكرية  وال�صيا�صي������ة واالجتماعية واالأ

واللغوية. 

ي�ص������ار اإىل اأن هذه الن������دوة تناولت كتب 

الرح������الت م�صدراً لدرا�ص������ة التطور اللغوي 

واأح������وال املجمع الليبي خا�ص������ة فيما يتعلق 

باجلوانب االجتماعية والثقافية واالقت�صادية 

من خالل حتليل حمتوى املعلومات التي دونها 

الرحالة الذين زاروا ليبيا من عرب واأجانب 

)6( 
ومروا مبناطقها وكتبوا عنها.

مهرجان املو�سيقى الالتينية بتون�س: 

اأول  التون�صي������ة  العا�صم������ة  ا�صت�صاف������ت 

مهرجان للمو�صيقى الالتينية يف تاريخ تون�س، 

أنغام مو�صيقية من الرازيل وكوبا  يجمع بن ا

رجنتن، حيث ا�صتهل املهرجان فعالياته  واالأ

بعر�س لفرقة كوبية عزفت مو�صيقى ال�صون 

الكوبي������ة التقليدي������ة، التي تعت������ر نوعاً من 

املو�صيقى ن�صاأ يف كوبا و�صاع ب�صكل خا�س يف 

ع�رشينات وخم�صينيات القرن املا�صي، ميزج 

يف تكوينه املو�صيقي بن �رشب من املو�صيقى 

أم������ريكا الالتيني������ة والقيثار  ا �صباني������ة يف  االإ

يقاع من اإفريقيا.  نغام واالإ �صباين واالأ االإ

وقال فينو جوميز قائد الفرقة الكوبية: 

يقاع  فارقة هم اأول من اأدخل االإ اإن العبيد االأ

�صبانية، مو�صحاً اأن املو�صيقى  اإىل املو�صيقى االإ
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الكوبي������ة التقليدية هي مو�صيقى اأفرو كوبية 

أثناء ا�صتعمار  يقاع جاء م������ن اإفريقيا ا ن االإ الأ

فارقة  اأمريكا اجلنوبية، حيث جلب العبيد االأ

يقاع ال������ذي مزجوه مع املو�صيقى من فرتة  االإ

�صب������اين، وكان يطلق على هذه  اال�صتعمار االإ

املو�صيق������ى �صون كوبان وكان������ت هذه البداية 

أ�ص������ل املو�صيق������ى االفروكاريبية التي  وهي ا

مريكيون  اأ�صبحت حالياً ال�صال�صا، ثم طور االأ

ال�صال�صا يف نيوي������ورك بالواليات املتحدة يف 

ول من القرن الع�رشين بف�صل  بداية العقد االأ

املهاجرين من كوبا وبويرتوريكو.. القادمن 

)7(
من اأمريكا الالتينية. 

ت���راك يف���وزون بجوائ���ز املنمنم���ات  الأ

والزخرفة:

ت������راك م������ن الفوز  متك������ن الفنان������ون االأ

مبعظم جوائ������ز امل�صابقة الدولية للمنمنمات 

والزخرفة املنظمة مبدينة املدية اجلزائرية، 

طار فقد ح�صلت الفنانة الرتكية  ويف هذا االإ

وىل يف فن  ن�رشين تك�������رش على اجلائ������زة االأ

الزخرفة، وتع������ود كل من اجلائزة الثانية يف 

فن املنمنم������ات للفنانة الرتكي������ة ازين كازاز 

اوغل������و واجلائزة الثانية يف فن الزخرفة اإىل 

أي�صاً زهرة قوك دوينز.  الفنانة الرتكية ا

وىل يف فن  وقد نالت اجلزائر اجلائزة االأ

املنمنمات من خ������الل الفنانة فريدة حمزة، 

ونالت كذلك اجلائزة الثالثة يف فن املنمنمات 

بف�صل الفنان مناد بن حليمة. 

عالن ع������ن النتائ������ج خالل  وق������د مت االإ

حف������ل اختتام امل�صابقة الدولي������ة للمنمنمات 

والزخرفة يف طبعته������ا الثانية، وقد ت�صكلت 

جلنة التحكي������م من خمت�ص������ن وفنانن من 

اجلزائر واليمن واملغرب، وقد اأو�صت جلنة 

التحكي������م يف تقريرها النهائ������ي برفع قيمة 

اجلائ������زة التي تقدر ب�صت������ة اآالف دوالر، كما 

دعت اإىل اال�صتمرار يف تنظيم هذه امل�صابقة 

وتو�صيع امل�صاركة فيها. 

الطبع������ة الثاني������ة من امل�صابق������ة الدولية 

للمنمنم������ات والزخرف������ة متي������زت مبناف�صة 

�صديدة حيث بلغت امل�صاركة اأكرث 175 لوحة 

من فني الزخرف������ة واملنمنمات، واحت�صنتها 

مدينة املدية جنوب اجلزائر العا�صمة وهي 

املدينة التي اأ�صبح������ت اليوم عا�صمة لفنون 

املنمنمات والزخرفة �صارك فيها اأكرث من 14 

)8(
�صالمي.  بلداً من العاملن العربي واالإ

قا�سم اأمني وحترير املراأة:

�صكندرية افتتاح فعاليات  �صهدت مكتبة االإ

أة الذي اأقيم  موؤمتر قا�صم اأمن وحترير املرا

مبنا�صب������ة مرور مئة عام عل������ى رحيله، وقال 

الدكت������ور اإ�صماعيل �رشاج الدين مدير مكتبة 

�صكندري������ة يف كلمة له به������ذه املنا�صبة: اإن  االإ
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أة ومتكينها �رشورة حتمية، م�صرياً  تعليم املرا

�صالمية نتذكر  أنه يف بالدنا العربية واالإ اإىل ا

الرائد ال������ذي اقرتن ا�صم������ه بق�صية حترير 

أة وتطور املجتمع.  املرا

وعّرت القا�صية تهاين اجلبايل نائب رئي�س 

املحكمة الد�صتورية العليا عن عميق تقديرها 

لقا�صم اأمن، القا�صي واملحامي الذي ت�صدى 

لن�رش العدل وامل�صاواة االجتماعية، والذي مل 

يكن ليتخيل قبل مئة عام اأن دعوته لتحرير 

أ�صعر  أت������ي ثمارها، وقال������ت: اإنني ا أة �صتا املرا

أتذكر ال������ردة عن الرتاكم  باال�صتف������زاز حن ا

التاريخ������ي ال�صحيح حن اجت������اح م�رش يف 

�صبعينيات القرن املا�صي �صدين ال يلتقيان، 

أة  أولهما العوملة وما نتج عنها من حتويل املرا ا

خر  اإىل �صلع������ة وا�صتهالكه������ا الب�ص������ع، اأما االآ

فهو االجت������اه الت�صددي ال������ذي �صاندته قوى 

أنها  أة على ا البرتودوالرات، والذي ي�صور املرا

ن يف  أة وقعت االآ )ع������ورة(، واأ�صافت اأن امل������را

اأ�رش جدي������د يختلف يف تفا�صيله عما واجهه 

قا�صم اأمن، مم������ا ي�صتدعي ري������ادة تنويرية 

جديدة ت�صتلهم روح قا�صم اأمن يف ذكراه. 

ويف ذات ال�صي������اق، �ص������دد الدكتور جابر 

ع�صف������ور مدير املركز القومي للرتجمة على 

أة هي  اأن احلرية بكل جوانبه������ا للرجل واملرا

�صا�صي لتقدم املجتمع، الفتاً  ول واالأ ال�رشط االأ

اإىل اأن العقالني������ة هي امل������رادف للحرية يف 

أ�صا�س حترير  �������رشوط التقدم، م�صرياً اإىل اأن ا

أة هو عبارة ع������ن مثلث اأ�صالعه الثالثة  املرا

�صالح ال�صيا�صي،  هم: التعليم والقان������ون واالإ

أنه يجب موا�صلة ر�صالة قا�صم اأمن  م�صيفاً ا

ومواجه������ة العوا�صف الظالمي������ة التي تهب 

علينا منذ فرتة لي�صت ق�صرية. 

�صا�������س  ويف بحثه������ا ح������ول مو�ص������وع االأ

أة، قالت د. اإميان  االجتماع������ي لتحرير امل������را

حممد جمال الدين رئي�صة اجلمعية امل�رشية 

�رشة: اإن  للحف������اظ على الرتاث والبيئ������ة واالأ

�صا�س  أر�ص������ى االأ أم������ن يعتر اأول من ا قا�صم ا

أة، فقد حمل لواء  االجتماع������ي لتحرير امل������را

أل������ف كتباً عديدة يف  أة، وا حرك������ة حترير املرا

هذا املنحى، حيث كان يرى اأن تربية الن�صاء 

أ�صا�س كل �ص������يء، وتوؤدي  على احلري������ة هي ا

قام������ة املجتمع امل�������رشي ال�صالح، وتخرج  الإ

اأجياالً �صاحلة من البن������ن والبنات، م�صرية 

أة لتخرج  أم������ن دع������ا لتحري������ر امل������را اإىل اأن ا

للمجتم������ع وتلم ب�صوؤون احلي������اة، بالرغم من 

عوا�صف النق������د واالحتج������اج التي �صدرت 

�صده، وهاجم������ت كتبه وموؤلفات������ه، واأفكاره 

التنويري������ة يف هذا املج������ال، واأ�صافت اإميان 

أة تعتر  جم������ال الدين اأن حركة حتري������ر املرا

عادة احلقوق التاريخية امل�صلوبة من  حركة الإ
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فكار الهدامة التي  أة، والق�صاء عل������ى االأ املرا

أ�صا�س ذكوري.  تنظم املجتمع على ا

أ�صتاذ  وقالت الدكتورة �صامية ال�صاعاتي ا

علم االجتماع بجامعة عن �صم�س يف بحثها 

أة،  أم������ن بن حتري������ر املرا املو�ص������وم بقا�صم ا

وحترير العائلة، واإ�صالح النظام العام: قبل 

اأن نب������داأ يف احلديث عن قا�صم اأمن املحرر 

أة امل�رشي������ة البد م������ن اأن نذكر  ول للم������را االأ

اأن رفاع������ة راف������ع الطهطاوي، ق������د �صبق يف 

احلديث عن النه�صة الن�صائية يف م�رش، يف 

بريز يف تلخي�س باريز(،  كتابيه )تخلي�س االإ

م������ن يف تعليم البنات والبنن(،  و)املر�صد االأ

م������ام حممد عبده مفت������ي الديار  وكذل������ك االإ

امل�رشية، ثم ياأتينا قا�صم اأمن بكتابيه )حترير 

أة اجلديدة( الذي ينق�س فيه  أة(، و)املرا امل������را

ال������رتاث، ثم ياأتي بع������ده اأحمد لطفي ال�صيد 

اأول م������ن اأدخل الفتاة اجلامع������ة«، واأ�صافت 

أم������ن اأخذ على عاتقه  ال�صاعات������ي اأن قا�صم ا

أة  حمل هذا العبء الثقيل، عبء ال�صعي باملرا

امل�رشية، اإىل نظام العائل������ة، وبنظام العائلة 

خري  اإىل الرقي االجتماعي املن�صود، وبهذا االأ

اإىل ا�صتقالل البالد، ومل ينزله خوف االنتقاد 

ألفاظه.  عن فكرة من اأفكاره، وال لفظ من ا

وذك������رت د. �صامية ال�صاعات������ي اأن قا�صم 

أة اأن  اأمن يرى:اأن من احت������كار الرجل للمرا

يطل������ق الرجل زوجته ب������ال �صبب، كما اأن من 

أة اأن يقعد الرج������ل على مائدة  احتق������ار املرا

أم واأخت  الطعام وحده ثم جتتمع الن�صاء من ا

أ�صارت اإىل اأن  وزوجة وياأكلن ما ف�صل منه، وا

قا�صم اأمن يذهب اإىل اأن هذا االنحطاط يف 

أة عندن������ا هو اأهم مانع يف �صبيلنا  مرتبة املرا

)9(
لي�صدنا عن التقدم اإىل ما فيه �صالحنا.

 اجلابري يفوز بجائزة ابن ر�سد:

فاز املفكر العربي حممد عابد اجلابري 

بجائزة ابن ر�صد للفكر احلر لعام 2008 بعد 

أثرى املكتبة العربية بالعديد من املوؤلفات  اأن ا

والدرا�ص������ات التي تهدف اإىل اإع������ادة قراءة 

ال������رتاث العربي كخط������وة متهيدية �رشورية 

للُم�ص������ي قدماً يف امل�������رشوع النه�صوي الذي 

عاجله اجلاب������ري على مدى ن�صف قرن من 

الزمان. 

وتكّر�������س املوؤ�ص�صة جهده������ا لدعم حرية 

ال������راأي وممار�ص������ة الدميقراطي������ة يف العامل 

العربي مهتدية بذل������ك بفكر الفيل�صوف ابن 

ر�صد )1126-1198( ودوره البارز يف احلوار 

بن الثقافات. 

ولد حممد عابد اجلابري الذي يعد اأحد 

اد الفكر العربي املعا�رش يف عام 1935 يف  روَّ

بلدة فجيج يف املغرب. وبعد ا�صتقالل املغرب 

ع������ام 1957 �صلك طريق التعلي������م وانخرط 
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مبكراً يف العم������ل ال�صيا�صي وال�صحفي، ويف 

نف�س الوقت ثاب������ر على اإكمال درا�صته العليا 

يف م������ادة الفل�صفة يف جامع������ة الرباط حيث 

نال درجة الدكتوراه عام 1970 وكانت بذلك 

اأول دكتوراه متنح يف مادة الفل�صفة من دولة 

املغرب. 

وحتتفي موؤ�ص�صة ابن ر�صد بعامها العا�رش 

يف نف�س يوم ذك������رى وفاة الفيل�صوف العربي 

ن�صان  عالن عن حقوق االإ ابن ر�صد وذكرى االإ

ال�ص������ادر ع������ن االأمم املتحدة، وق������د قّدمت 

ن للمبدعن  املوؤ�ص�ص������ة جوائزه������ا حت������ى االآ

عالم، حترر  العرب يف حقول ال�صحافة واالإ

أة، الفكر النق������دي، ال�صيا�صة، الفل�صفة،  امل������را

�ص������الح الدين������ي وحقوق  دب امللت������زم، االإ االأ

خ������راج ال�صينمائي. وهذا العام  ن�صان واالإ االإ

)10(
أ�صباب تعرّث النه�صة العربية.  لدرا�صة ا

ح�سور املّدونات ال�سعرية اليابانية:

يرى الباحث عم������اد الدين اجلبوري اأن 

املح������ور العام ال������ذي تدور حول������ه الق�صيدة 

اليابانية ظل حم�صوراً يف الطبيعة، فاليابان 

م������ن وجهة نظ������ره عبارة عن ج������زر بركانية 

أ تارة  �صا�صع������ة، حتا�رشها مي������اه بحر ته������دا

أخ������رى، فال عج������ب اأن حتتل  وتهت������اج تارة ا

الطبيعة مركز ال�صدارة يف �صعر اليابانين، 

وبالت������ايل اأن يت�صف الياباين باحلدة واملزاج 

الع�صبي.

ويف ه������ذا ال�صياق عرف دي������وان ال�صعر 

أ�ص������كال �صعرية قدمية  أنواع وا الياب������اين عدة ا

وحديث������ة ومعا�رشة ذك������ر منه������ا اجلبوري: 

كوجيك������ي، مانيو�صو، تانكا، غ������وزان، رينغا، 

حي������ث يتمثل اأقدمها يف �صعر كوجيكي الذي 

دبي لل�صع������راء اليابانين يف  يَُع������د ال�صجل االأ

ع�صوره������م القدمي������ة، مبا يت�ص������ف به هذا 

يج������از والتعبريات  النمط م������ن الب�صاطة واالإ

املحدودة. 

اأما »�صعر مانيو�صو« فاإنه ميتد من القرن 

اخلام�س اإىل الق������رن الثامن امليالدي، وهذا 

الن������وع من ال�صع������ر يعتر البداي������ة احلقيقية 

التي ظهرت فيها الق�صيدة اليابانية باأ�صلوب 

جزل يف ال�صبك والتعبري، لي�س عن الطبيعة 

فح�صب، بل يف خمتلف الفنون وال�صعور، حيث 

اأن ال�صعراء الذين نظموا يف هذه الفرتة كانوا 

باطرة  دب والرهبان واالأ خليطاً من حمرتيف االأ

أي�صاً، وبذلك فاإن  والع�صكرين والقروي������ن ا

ف������رتة مانيو�صو مل تكن مقت�������رشة على طبقة 

معين������ة دون غريها، واإمنا كانت �صعر احلياة 

اليومية الت������ي يحق لكل مواطن من املجتمع 

أن يُع������ر مبا ي�صعر فيه من عاطفة اأو بالغة  ا

أو تفكري وفق لغة منظمة وم�صبوكة. ا



�شفحات من الن�شاط الثقايف

العــــــدد 546  اآذار   3�02009

وميتد �صعر تان������كا من القرن العا�رش اإىل 

اخلام�س ع�رش، حيث بداأ ظهوره يف الفرتات 

التقليدية التي تع������رف با�صم »هييان« خالل 

فرتة الع�صور الو�صطى، وقد ات�صمت ق�صائد 

يجاز الق�صري، ومن بن اأهم  هذا ال�صعر باالإ

أ�صكال������ه الت������ي برز فيها هي �ص������كل »هوكو«  ا

وذل������ك يف فرتات توكوغاوا، حيث مت تو�صيح 

هذا ال�صعر م������ن خالل علة اللغة يف تراتيبه 

وحدوده. 

اأما �صعر غوزان اأو اجلبال اخلم�صة، فهو 

ميثل الفرتة التي ا�صتخدم فيها معابد املر�صد 

ال�صيني الكبري رينزاى زين يف مدن »كيوتو« 

أثناء وجوده يف  و»كاماك������وا« و»مورومات�صي« ا

اليابان، بغية ن�رش تعاليمه البوذية، ويف تلك 

الفرتة كان بع�س الرهبان اليابانين يدر�صون 

املذه������ب الزين������ى يف ال�صن، ولق������د نظموا 

الق�صائد الكثرية ح������ول الطبيعة واخلريات 

أية  الروحية ومن������ط احلياة اليومي������ة، على ا

حالة، فاإن هذا النوع من ال�صعر ا�صتمر ثالثة 

قرون ما بن الرابع ع�رش اإىل ال�صابع ع�رش. 

وميت������د »�صعر رينغا« م������ن القرن الثالث 

ع�������رش اإىل القرن التا�صع ع�������رش، حيث واكب 

ذل������ك نهاية م������ا ي�صمى فرتة هيي������ان، حيث 

ظهرت نزعة تقابل هذا االجتاه يف التق�صيم 

اللفظ������ي للق�صي������دة يف �صياغ������ة وتنظي������م 

ال�ص������ورة البالغية وذلك وفق جزءين، حيث 

�صاع������د ه������ذا الط������رح ال�صع������ري يف تطوير 

نظ������م الق�صائد الطويل������ة، وتكري�س ظاهرة 

أو املطارحات ال�صعرية. امل�صاركات ا

اأما على �صعيد ال�صعر احلديث واملعا�رش 

أ�صكاالً  فق������د اكت�صت الق�صي������دة الياباني������ة ا

جديدة مثل »�صعر هايكاي« مع احلفاظ على 

النظم ال�صعرية التقليدية، وذلك يف الن�صف 

الثاين من الق������رن التا�صع ع�رش عندما بداأت 

دبية تنت�رش  وروبية الفكرية واالأ أث������ريات االأ التا

�صيوية، وق������د اأدى ذلك اإىل  و�ص������اط االآ يف االأ

أ�صلوب التعبري الوجداين لدى  تغري كب������ري يف ا

أ�صكال  ال�صعراء اليابانين، اإذ اإن النظم وفق ا

مثل: تانكا، رينغا، هوكو، هايكو اأدت بهم اإىل 

اال�صتقاق من ال�ص������كل الطويل، ال�صكل احلر 

وروبي. املنظوم على الطراز االأ

ويخل�س الباحث اجلبوري اإىل جمموعة 

حكام املتعلق������ة بتقييم ال�صعر الياباين  من االأ

يف مراحله املختلفة، فيقول: على الرغم من 

اأن ال�صعر الياباين له تاريخه املوغل بالِقدم، 

دبية التي يتمتع بها، اإال  ول������ه خ�صو�صياته االأ

دب  اأنه ظل يدين يف تطوره ب�صكل عام اإىل االأ

ال�صين������ي، فالديانة البوذية مثاًل وما حتمله 

م������ن ثقافة روحية مل تعتنقه������ا اليابان اإال من 

خالل رهبان �صينين، بل اإن تاأثري ال�صن كان 
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آ�صيا، موؤكداً من  على الكثري من بلدان �رشقي ا

جانب اآخر اأن �صع������ر كوجيكى يعك�س �صورة 

التفك������ري القدمي ال������ذي كان �صائداً يف حقب 

مر يف ال�صن  الفرتات الغابرة، كم������ا كان االأ

والعراق وم�������رش واليونان وبقية احل�صارات 

أّم تاأوي  القدمية، حيث النظر اإىل الطبيعة كا

الب�رش، فهي م�صدر احلياة املتدفقة.

أما �صع������ر مانيو�صو، فرغم ما اأحدثه من  ا

دب الياباين، اإال اأن  تطور هام يف تاري������خ االأ

ن�صوج������ه مل ياأت هكذا من تلقاء نف�صه، واإمنا 

أي�صاً، خ�صو�صاً  دب ال�صين������ي ا م������ن تاأثري االأ

اأن ال�ص������ن يف تلك الفرتة م������ن حكم �صاللة 

تان������غ »618-907« و�صل������ت اإىل اأوج رقيه������ا 

وازدهارها احل�صاري.

اأما بالن�صبة اإىل �صعر تانكا، فاإن ان�صيابه 

يج������از الق�صري قد عك�س تطور  على نحو االإ

اللغ������ة الياباني������ة الت������ي كانت قابع������ة �صمن 

أ�صكال ترتيبية قدمية. ولهذا جتد اأن بع�س  ا

ال�صع������راء وال�صاعرات م������ن الذين نظموا يف 

املانيو�صو قد نظم������وا يف التانكا كذلك، اأما 

�صعر غوزان، فاإن������ه انعكا�س جلّي على مدى 

التاأثري ال�صين������ي يف ال�صعر الياباين، بل ويف 

من������اح كثرية اأخرى منه������ا الروحية التي كان 

املر�صد زين يب������ث تعاليمه يف اليابان بدعوة 

من اأهله������ا، وعموماً ما ب������ن ب�صاطة ال�صعر 

دب ال�صيني يف الع�صور  القدمي وتاأثريات االأ

الو�صطى، واإىل الف������رتة احلديثة واملعا�رشة، 

ف������اإن ال�صعر الياباين �صار له طابع مميز من 

ناحية، وتاريخ حافل بالتنوعات والتطورات 

 
)11(

من ناحية اأخرى. 

اإحــــــاالت

نباء العربية ال�سورية »�سانا«  وكالة الأ  -1

WWW.SANA.ORG
�سبكة املعلومات العربية املحيط  -2

WWW.MOHEET.COM
نباء اخلليج  وكالة الأ  -3

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET
موقع ميدل اي�ست اأن لين  -4

WWW.MIDDLE-EAST.ONLINE.COM
وكالة رويرتز    -�

WWW.REUTERS.COM
نباء الليبية »جاما« وكالة الأ  -�

WWW.JAMAHIRIYANEWS.COM
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نباء التون�سية وكالة الأ  -�

WWW.AKHBAR.TN
نباء اجلزائرية وكالة الأ  -�

WWW.APS.DS
موقع البوابة   -9

WWW.ALBAWABA.COM
10- موقع ن�سيج

WWW.NASEEJ.COM
11- موقع العرب اأونالين

WWW.ARABONLINE.COM
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�شمري �مي�س.. ملكة �آ�شور وبابل
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يف  القدمي،  ال�رشق  حل�صارات  االجتماعي،  الت�صكيل  يف  نرتبولوجيا،  االأ

وال��دالل��ة يف  أم��وم��ي«.  ا »اجتماعي  وج��ود  اإىل  ت�صري  امليالد،  قبل  ما  مرحلة 

ذلك، تعني يف ما تعنيه، اأن القيادة االجتماعية على ال�صعد كافة: ال�صيا�صية 

أة.. لعلَّ ذلك ما دفعنا، عر  ول فيها للمرا واالقت�صادية والثقافية، املقام االأ

ثرية يف �صورية )بالد ال�صام( والعراق، اإىل ن�صيج معريف يعطي  املعطيات االأ

اإنانا، ع�صتار، ع�صرتوت، على  املجتمع:  قيادة  اأولوية  نثى( عموماً  )االأ أة  املرا

لهة. م�صتوى االآ

�شمري�مي�س.. ملكة �آ�شور وبابل

باحث  من �سورية. ❁

ò

❁

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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وعلى امل�صتوى ال�صيا�صي ظهرت �صخ�صيات 

هامة من قبل )�صمريامي�س = �صمورامات(. 

بامتياز،  دميقراطياً  �صيا�صياً  ت�صكياًل  اإن  بل 

ال�صاحل  الكنعانية على  كان وليد احل�صارة 

أة، بل جتاوزت  ال�صوري، التي اأقرت بحكم املرا

ذلك اإىل جواز حكم امللك من خارج الطبقة 

ر�صتقراطية، اأي من عامة ال�صعب. االأ

درا�صتنا هذه، تقف عند حدود �صخ�صية 

ه���م���ي���ة هي  ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى غ���اي���ة م���ن االأ

أة  امل���را ه��ذه  �صمريامي�س(.   = )���ص��م��ورام��ات 

رامي، والتي  �صورية ذات اجلذر االآ البابلية االآ

ول قبل امليالد. لف االأ ظهرت تاريخياً يف االأ

ظلت  ال�صخ�صية  لهذه  وىل  االأ املعطيات 

���ص��ط��وري  االأ الن�صيج  رهينة  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رتة 

تقدم  مع  لكن  معريف،  كمعطى  غريقي،  االإ

ال�صام(  )ب��الد  �صورية  يف  ثارية  االآ املعطيات 

ثارية معلومات  والعراق قدمت املعطيات االآ

ال�صخ�صية  ه��ذه  اأن  على  توؤكد  دقيقة  جد 

�صخ�صية  هي  بل  اخليال.  ن�صج  من  لي�صت 

ال�صيا�صي  احلكم  مار�صت  فاعلة،  حقيقية 

اأ�صول  ذات  بابلية  آ���ص��وري��ة  ا ملكة  بو�صفها 

آرامية بامتياز. ا

عنوان:  يقع حتت  التقدمي  مثار  الكتاب 

آ�صور وبابل«. »�صمريامي�س.. ملكة ا

»جيوفاين  يطايل  االإ الباحث  تاأليف  من 

بيتيناتو«. قام برتجمته اإىل اللغة العربية عن 

�صتاذ »عيد مرعي«. نقدم عر�صاً  ملانية االأ االأ

له مبا يت�صق واملعطيات املعرفية للكتاب. وهو 

من اإ�صدارات »دار روافد« لعام »2008«.

�سطورة.. 1- اأ�سل الأ

امللك  بقيادة  ���ص��وري  االآ اجلي�س  حا�رش 

»ن��ي��ن��و���س« ع��ا���ص��م��ة »ب���ك���رتي���ا« ال��ف��ار���ص��ي��ة 

أنه مل تكن هناك نهاية لهذا  خمينية. ومبا ا االأ

�صوري، قرر ممثل قائد اجلي�س  احل�صار االأ

�صوري اأن يجعل زوجته تلحق به. مل يرد اأن  االآ

يُحرم من حب ال�صورية اجلميلة الرائع والتي 

ا�صمها »�صمريامي�س«. مل تتاأخر »�صمريامي�س« 

اأن و���ص��ل��ت اإىل  ب�����رشع��ة. وب��ع��د  ف�����ص��اف��رت 

�صوري، اأدركت اأن املخرج  مع�صكر اجلي�س االآ

باال�صتيالء  مرتبط  احل�صار  لهذا  الوحيد 

العليا، فو�صعت خطة ع�صكرية  القلعة  على 

)نينو�س  امل��ل��ك  أراد  ا ذل���ك.  لتنفيذ  ناجحة 

Ninos( اأن يتعرف اإىل م�صببة هذا الن�رش، 

ثم  عر�صه،  أم��ام  ا متر  ال�صابة،  أة  امل��را فجعل 

طلبها من زوجها، ومل يوافق. يف هذه اللحظة  

الزوج نف�صه، وهكذا، �صعدت  �صنق  اليائ�صة 

أ  ب��دا ال�صكل  ب��ه��ذا  ����ص���وري.  االآ ال��ع��ر���س  اإىل 

العامل  ن�صاء  أ�صهر  ا »�صمريامي�س«  تاريخ جناح 
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القدمي، التي ب�صفها ب�صدق املوؤرخ »اأومل�صتد 

ق�صى  واالأ ج��م��ل  »االأ بقوله:   »Olmstead

حيل بن ملكات ال�رشق«. قوى واالأ واالأ

احلقيق���ة  اإىل  �سط���ورة  الأ م���ن   -2

التاريخية

آ�صور  اإن حماولة البحث عن حاكمة لبالد ا

امل��وظ��ف��ن ويف  وق��ائ��م��ة  امللكية  ال��ق��وائ��م  يف 

امللوك  حوليات  وكذلك يف  املقارن،  التاريخ 

أي�صاً  ا منها.  ج��دوى  ال  املوجودة  �صورين  االآ

اأدركوا  والرومان  غريق  االإ الكّتاب  اأن  »يبدو 

هذه احلقيقة. ح�صب »يو�صتينو�س« وبالتاأكيد 

»�صمريامي�س«  ف���اإن  ت��روغ��و���س«  »بومبيو�س 

ا�صتلمت ال�صلطة نتيجة ال�رشورة: كان عليها 

ن ويل العهد �صغري ال�صن كي  اأن متار�صها الأ

أي�صاً بن امللوك  يحكم. ويذكر »هريودوت« ا

وىل كانت ملكة عا�صت  االأ البابلين ملكتن: 

ا�صمها  وك��ان  اأج��ي��ال،  بخم�صة  الثانية  قبل 

اإىل  ت��ع��ود  وىل  االأ امل�صكلة  »���ص��م��ريام��ي�����س«. 

حتديد الفرتة التاريخية التي يجب اأن تكون 

أّثرت. ميكننا  »�صمريامي�س« قد عا�صت فيها وا

�صارات املوجودة  االإ اأن  بتاأكيد كاف  االّدع��اء 

»ه���ريودوت«  م��ن  التي  تلك  ت�رشفنا،  حت��ت 

وتلك التي من »بوزبيو�س« واأخرياً، تلك التي 

رمنية، باملقارنة مع حوليات  من التقاليد االأ

»�صلمن�رش«، ت�صمح بالتاأكيد على القرن التا�صع 

»���ص��ّم��ورام��ات« يجب  اإن حكم  امل��ي��الد.  قبل 

التاريخية  احلقائق  فت�صل�صل  تعقيده.  عدم 

أددن��رياري« مل يعتل العر�س مبا�رشة  »ا يوؤكده. 

بعد وفاة »�صم�صي اأدد« بل بعد ذلك بخم�س 

ثرية اأعطتنا اال�صم  �صنوات. اإن احلفريات االأ

ارتبطت  حيث  جديد،  من  للملكة  �صوري  االآ

أنها ت�صلمت  بعالقة مع ثالثة ملوك، وبرهنت ا

ال�صلطة عندما كان ابنها قا�رشاً. اإن اأول ذكر 

ل�  ال�صم »�صمريامي�س« ُعرث عليه على متثال 

اإىل  اإدخاله  بابلي قدمي، مت  اإله  »نابو« وهو 

�صورية يف عهد »�صمورامات  لهة االآ جممع االآ

واأددنرياري« ب�صكل ر�صمي واحتفايل. بف�صل 

من  �صمريامي�س  تظهر  ث��ري��ة  االأ املكت�صفات 

جديد على حلبة التاريخ.

3- اأ�سل �سمريامي�س..

أل��ف��ت عن  ا ال��ت��ي  ���ص��اط��ري  االأ اإن خمتلف 

�صورية  »�صمورامات = �صمريامي�س«، امللكة االآ

�صوري.  االآ العامل  اأر�صية  يف  جذورها  توجد 

والعلماء املعا�رشين جعلوا من »�صمورامات« 

أوراراتو.  أو ا اأمرية تعود يف اأ�صولها اإىل بابل ا

أ���ص��ل��ه��ا  ا ���ص��ك يف  اأي  ي��ط��رح  ال  ف��ك��اله��م��ا 

اأ�صل  ع��ن  املف�صلة  ال��رواي��ة  اإن  ال�����ص��وري. 

عر  »كتي�صيا�س«  اإي��اه  »�صمريامي�س«يعطينا 
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آ���ص��ور اإىل  ا »دي������ودور«. ي��ت��م نقلنا م��ن ب���الد 

�صواحل البحر املتو�صط امل�صيئة، وبالتحديد 

بالن�صبة  ت��ق��ع  ال��ت��ي  »ع�����ص��ق��الن«  ب��ل��دة  اإىل 

�صورية  يف  »كيت�صيا�س«  غريقي  االإ للطبيب 

الكرى.. بهذه الكلمات: »�صمريامي�س«: كما 

واأح��د  �صورية،  اإلهة  ديركيتو،  ابنة  يخرنا، 

ال�صورين. رباها »�صّيما Sima« اأحِد خدم 

اأمبيليو�س  »لوكيو�س  قال   .» نينو�س   « امللك 

لهة  االإ ابنة  �صمريامي�س   :»L.Ampelius

ديركيتو، رتبها احلمائم. التقاليد نف�صها توجد 

�صكندري«  االإ »كليمنت  عند  خمت�رش  ب�صكل 

أي�صاً  ا »�صودا« وعند هيجينو�س«.  يف معجم 

 Metamor يتحدث »اأوفيد« يف »التحوالت

بقوله:  �صمريامي�س  أ���ص��ل  ا ع��ن   »phosen

اأن تخر؟ هي تعرف  »هي تفكر ماذا يجب 

الكثري. هل تتحدث عنك يا ديركيتو التي من 

ع�صاء  بالد بابل، التي حتولت، وا�صتبدلت االأ

باحلرا�صف، ونزلت اإىل الركة. هكذا يعتقد 

ابنة  ك�صيت  رمب��ا  اأو  فل�صطن،  يف  ال��ن��ا���س 

ق�صت  واأخ���رياً  كالطيور،  بالري�س  ديركيتو 

من  ولكن  أبي�س.  ا ب��رج  يف  خ���رية  االأ ال�صنن 

كانت �صمريامي�س فعاًل؟ ومن اأين جاءت؟ ال 

يوجد اأي موحد. كانت �صمريامي�س بالن�صبة 

أو  ا ع�صقالن  م��ن  �صورية  اإم��ا  ال��ق��دمي  للعامل 

كانت  »بلوتارخ«،  ل�  بالن�صبة  آ�صورية.  ا أم��رية  ا

�صمريامي�س �صورية املولد.

�سط���وري وحاك���م  4- نينو����س ال���زوج الأ

اآ�سور..

أ�صطورية.  »نينو�س« كان و�صيبقى �صخ�صية ا

تاريخياً  الكال�صيكيون مظهراً  الكّتاب  جعله 

غ��ري��ق  ل��الإ بالن�صبة  أ���ص��ط��وري��ة.  ا ل�صخ�صية 

مراطورية  والالتن »نينو�س« هو موؤ�ص�س االإ

»نينو�س«  املعلومات عن  اأقدم  اإن  �صورية.  االآ

يعطينا اإياها »هريودوت« عندما يذكره كابن 

يتجه  ليديا.  مللوك  ول  االأ واجل��د  »لبيلو�س« 

أ بالفرتة التي  آ�صيا: يبدا »ديودور« باأنظاره اإىل ا

امل�صيطرة،  القوة  آ�صور  ا بالد  فيها  اأ�صبحت 
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ول الذي دخلت اأعماله التاريخ هو  احلاكم االأ

للقتال  كان حمّباً  �صورين.  االآ »نينو�س« ملك 

وىل  باملجد. يف احلمالت الثالث االأ وراغباً 

خرج نحو اجلنوب �صد بابل، ونحو ال�صمال 

امليدين.  �صد  ال�رشق  ونحو  اأرمينيا،  �صد 

احل��م��الت ال��ث��الث كلها ك��ان��ت ان��ت�����ص��ارات 

له،  مثيل  ال  ملكاً  جعلته  انت�صاراته  كبرية. 

يف  اإم��راط��وري��ة  أك��ر  ا �صيد  »نينو�س«  اأ�صبح 

ال�رشق. وتتابع الق�صة جمراها: نينو�س ياأخذ 

»نينيا�س«  هو  ابناً  له  تلد  �صمريامي�س زوجة 

بعد ذلك تويف امللك العجوز.

5- يف الطريق اإىل العا�سمة..

و�صبابها  طفولتها  �صمريامي�س  ق�صت 

�صاحل  على  البعيدة  اجلنة  تلك  يف  ول  االأ

�صوري  االآ اجلي�س  يعد  ومل  املتو�صط.  البحر 

أية عوائق. حتولت اإىل �صبية �صغرية.  يعرف ا

أ���ص��ب��ح ع��م��ره��ا خم�س ع�����رشة ���ص��ن��ة. وه��ي  ا

بعثة  اأن  املربي  ب  االأ اأعلم  للزواج.  نا�صجة 

تفتي�س ملكية قادمة.  

أوني�س  »ا أ�صها  يرا ال��ذي  املوظف  ويُدعى 

ول  »االأ باأنه  �صطورة  االأ وت�صفه   ،»Onues

بن �صباط املجل�س امللكي« و»حاكم �صورية«. 

التقى هذا مع »�صّيما« الذي دعاه اإىل بيته. 

اأن  أب��ى  وا الفتي،  اجلمال  أوني�س  ا اأب�رش  هنا 

ب املربي.  ي�صافر دون �صمريامي�س. وافق االأ

وهكذا قامت ال�صورية اجلميلة بالرحلة اإىل 

أوني�س«.  »ا تزوجها  حيث  »نينوى«  العا�صمة 

باتي�س  هيا  هما:  ولدين  عن  ال��زواج  واأثمر 

وهيدا �صبي�س. بعد اأن تو�صلت »�صمريامي�س« 

اإىل احتالل »بكرتا«. التقت بامللك »نينو�س« 

الذي طلبها لنف�صه من الزوج ال�رشعي. وبعد 

اأن قام هذا باالنتحار نتيجة و�صعه ال�صعب، 

اأ�صبح با�صتطاعة ال�صورية اجلميلة اأن ت�صبح 

�صورين، وتدخل العا�صمة  ملكة على بالد االآ

�صورية بابل، بعد وفاة زوجها. وو�صع ابنها  االآ

م��ن زوج��ه��ا اجل��دي��د ال��ذي ه��و حت��ت ال�صن 

ال�رشعي للحكم.

.. حمو امل�ستقبل 6- �سلمن�رَّ

م�صت �صنوات ال�صبية »�صمريامي�س« يف 

آ�صور. يف تلك ال�صنوات التي حكم فيها  بالد ا

�صمريامي�س  قالت  ال��ذي  الثالث«  »�صلمن�رش 

العام /858  أنها كنته. يف  ا التاريخية بفخر 

وحكم  العر�س،  اإىل  »�صلمن�رش«  �صعد  ق.م/ 

أنه  ا جماع  حتى العام /824ق.م/. يُذكر باالإ

�صوري احلديث.  اأحد امللوك الكبار للع�رش االآ

ال�صيد  آ���ص��ور  »ا قائاًل:  نف�صه  �صلمن�رش  ق��ّدم 

أن��وم،  وا الكرى،  لهة  االآ ملك جمموع  الكبري. 

البالد،  �صيد  ن��ون��اك��ي،  واالأ يجيجي  االإ ملك 
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العامل،  خالق  ل��ه��ة،  االآ أب��و  ا ال�صامي،  واإنليل، 

التاج  ملك  و�صيد،  العميق،  امل��اء  �صيد  واإي��ا، 

ر���س،  واالأ ال�صماء  قا�صي  و�صما�س،  امللكي، 

�صيدة  وع�صتار،  لهة،  االآ بن  ول  االأ ونينورتا، 

منحوين  الذين  هم  اإنهم  والقتال،  احل��رب 

وجمداً  بالتاأثري  مليئاً  ا�صماً  كرمية  بطريقة 

أنا  »ا خ��ري��ن«..  االآ امللوك  اأكرث من كل  �صامياً 

�صلمن�رش ملك الب�رش كافة، ملك اأجزاء العامل 

ربعة، ال�صليل النقي لتوكولتي نينورتا..«. االأ

�سوري���ة.. الدول���ة  مرباطوري���ة الآ 7- الإ

والقت�ساد..

ف����ك����ار ع���ن ال���دول���ة  ���ص��ن��ع��م��ل ب��ع�����س االأ

�صورين  �صورية وعن اقت�صادها. نظرة االآ االآ

أة من  اإىل ال���ع���امل، ال����ذي ت��وج��ب ع��ل��ى ام�����را

معه.  تتعامل  اأن  املتو�صط،  البحر  منطقة 

أ  يبدا اأن  يجب  ���ص��وري��ة  االآ ال��دول��ة  اإن حتليل 

دون تردد بفح�س فكرة امللكية. اإن احلاكم 

على، وراأ�س  �صورين هو ال�صلطة االأ بالن�صبة لالآ

الدولة، ال بل الدولة نف�صها. وكانت الدولة 

هما:  كبريين  ق�صمن  اإىل  تنق�صم  �صورية  االآ

ملك البالد و�صعب البالد، يتدخل احلاكم يف 

التوجه  لل�صعب  ويقرر، وميكن  كلها  امل�صائل 

اإىل احلاكم يف كل ق�صية. كل �صنة يف عيد 

أنه على  راأ�س ال�صنة اجلديدة تن�س الرتنيمة ا

بالطاعة  يتعهد  ال���والء:  مين  اأداء  احلاكم 

يو�صع  اأن  القوية،  ب��اإرادت��ه  ويق�صم  التامة، 

آ�صور. حدود ا

آ�صور اإىل مقاطعات،  اإدارياً، ق�ّصمت بالد ا

وهذه اإىل مناطق ت�صمل وحدات اأ�صغر منها. 

اململكة«  »كبار  امللك مع جمل�س  كان يحر�س 

التورتانو،  من�صب  هي:  املقاطعات.  ربعة  االأ

من�صب  بعده  وياأتي  العام.  القائد  نائب  اأي 

»رب �صاقي« اأي »كبري ال�صقاة«، وثم من�صب 

واأخرياً  الق�رش«،  »منادي  اأي  اإك��ايل«  »ناجري 

أّي »املدير الكبري«. أباراكو« ا من�صب »ا

يُ��خ��رن��ا  ال��ع��ه��د.  ويل  اإىل  ن  االآ ن��ت��وج��ه 

»�صنحريب« اأن االبن الذي اختري لوالية العهد 

قد تربى يف بيت خا�س هو »بيت ريدوتي = 

مري ملهماته  بيت الوراثة«. حيث هياأ املرء االأ

امل�صتقبلية ملُلك.

دارة  الإ الرئي�صة  املهمات  اإح���دى  ك��ان��ت 

للحكومة  ال�����رشائ��ب  حت�صيل  امل��ق��اط��ع��ات 

املركزية. وبذلك ن�صل اإىل النقطة الثانية من 

مراطورية.  ف�صلنا هذا، اأال وهي: اقت�صاد االإ

)خزانوتي  ت�صمى  جماعية  هيئة  يوجد  كان 

دخ��ول  م��راق��ب��ة  وظيفته   )Chazannuti

دارة  االإ رئ��ا���ص��ة  وك��ذل��ك  الب�صائع  وخ����روج 

الق�صائية.
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ماذا كانت م�صادر الغني؟ القيام باحلرب 

آ�صوري، تنتهي  اأمر بديهي بالن�صبة لكل ملك ا

وب�صائع.  ب�رش  م��ن  احل���رب  غنائم  ب��ت��ع��داد 

ت�����ص��اف اإىل ال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة ع��وام��ل 

ومن  ال��دول��ة  ممتلكات  من  تتاألف  داخلية. 

املمتلكات اخلا�صة.

�سوري.. 8- اجلي�س الآ

تقوم  كانت  �صورية،  االآ مراطورية  االإ اإن 

ول ممار�صة لل�صلطة مرتكزة  على عمودين: االأ

�صجاع  جي�س  وال��ث��اين  �صغرية،  طليعة  على 

آ���ص��ور ع��ن ال��زح��ف  م��ن��ظ��م. ي��خ��رن��ا م��ل��وك ا

�صورية. وعن قيمتهم التي  امل�صتمر للجيو�س االآ

ال ي�صك بها، وعن انت�صاراتهم الباهرة، وعن 

ق�صوتهم ال�صديدة. مع ذلك، هل تاألف اجلي�س 

�صوري من ع�صاكر حمرتفن اأم من رعايا  االآ

ياأمران  كانا  أنهما  ا امللوك  يخرنا  ب�صطاء. 

أنواع  ا بنفري يف البالد. وميكننا متييز ثالثة 

من اجلنود: ع�صكريون حمرتفون يوؤدون خدمة 

دائمة. وع�صاكر نفري. واحتياط يجمعون يف 

اأن  اال�صتنتاج  ميكن  العادية.  غري  احل��االت 

ووزعوا  املقاطعة،  كتيبة  �صكلوا  امللك  رجال 

�صوريون يف اخليالة  االآ املختلفة:  الفرق  بن 

�صورين  االآ غري  وخ��دم  دارة.  واالإ والعربات 

جانب جزءاً من اجلي�س  يف امل�صاة. و�صكل االأ

ت�صمن  ع�صاكر حم��رتف��ن  ك��ان��وا  ����ص���وري،  االآ

لهم الدولة راتباً. يخرنا القائد »�صلمن�رش« 

أنه جمع مئة وع�رشين األف رجل من اأنحاء  ا

البالد كافة بو�صاطة النفري العام. وكان هذا 

الرغم  وعلى  انت�صار.  كل  مع  يكر  اجلي�س 

من حماوالت »�صمريامي�س« خلق ا�صالح يف 

أّن اجلرناالت  موؤ�ص�صات اجلي�س والدولة، اإاّل ا

مل يفهموا حماوالتها.

9- �سم�سي اأدد الزوج..

وال  ال��دخ��ول  م��ن  اأج��ن��ب��ي  اأي  يتمكن  مل 

آ���ص��ور. وق��د �صكل هذا  ا ب��الد  اإىل قلب  م��رة 

دارة  ل��الإ حاملتن  دعامتن  الوطني  الوعي 

ويف  الداخل  الع�صكري. يف  والنظام  املدنية 

مراطورية. االإ

ح��ك��م  م����ن  ق.م/   827/ ال����ع����ام  ب���ع���د 

وع�رشين  �صبعاً  اأن  اخل��ر  و�صله  �صلمن�رش، 

آ�صور دان  مدينة قد ثارت عليه، بقيادة ابنه »ا

أبلي Assurdan-apli«. اإن املعلومات عن  ا

أدد  ا هذه الثورة جندها يف حوليات �صم�صي 

اخلام�س. يعزو الباحث )غاد( �صبب الثورة اإىل 

اأن امللك العجوز ا�صتبعده، وهو االبن البكر، 

�صغر �صم�صي  من والية العهد ل�صالح االبن االأ

اأدد. ويبدو اأن هناك دافع اآخر اأكرث اأهمية 

ي�صمي  »التورتانو«.  بيد  ال�صلطة  تركز  من 
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�صيا�صة  هلية:  االأ للحرب  كاأ�صباب  »�صموكل« 

ال�صداقة التي اتبعها القائد �صلمن�رش جتاه 

مرية  وج يف زواج االأ بالد بابل، والتي و�صلت االأ

�صم�صي  العهد  ويل  من  �صمورامات  البابلية 

آ�صور  أدد، والتناف�س بن ولدي امللك، وح�صد ا ا

ج��راءات  االإ وق�صوة  املف�صلة،  لكلخو  ونينوى 

ال�رشيبية املتخذة من قبل امللك. لكن حكمة 

وبُعد �صلمن�رش الذي رتب زواج �صم�صي اأدد 

امللك  ه��ذا  ترفع  ال�صورية،  �صمورامات  من 

ول  لف االأ �صورين يف االأ فوق جميع امللوك االآ

قبل امليالد. وهكذا بداأت �صمورامات مبا�رشة 

مبمار�صة تاأثريها ال�صامت يف القرارات التي 

�صم�صي  يعّرف  مراطورية.  االإ م�صري  حتدد 

امللك  اأدد،  �صم�صي  أن��ا  ا بالقول:  نف�صه  اأدد 

القوي، ملك اجلميع، الذي ال يعرف مناف�صاً، 

ماكن املقد�صة، �صيد  حار�س املعابد، مدير االأ

ابن  املقد�س،  الكاهن  القائد  كلها،  ال��ب��الد 

ا�صتلم  ربعة.  االأ العامل  اأج��زاء  ملك  �صلمن�رش 

�صم�صي اأدد احلكم ووجه حمالته الع�صكرية 

ال�صمال  نحو  ع�رشة  الثالثة  حكمه  �صنة  يف 

وال�����رشق واجل��ن��وب. دام���ت ه��ذه احلمالت 

دخل  ق.م/.   816/ ال��ع��ام  حتى  الع�صكرية 

اجلي�س  وهزموا  بابل  بالد  قلب  �صوريون  االآ

أراد �صم�صي  البابلي يف معركة مفتوحة. لقد ا

اأدد اإخ�صاع بالد بابل لكنه اأ�صيب يف و�صط 

بوابات  أم��ام  ا وتويف  قاتلة،  –اإ�صابة  املعركة 

آ�صور، تقع  ا ول مرة يف بالد  مدينة بابل. والأ

أة  ام��را أك��ت��اف  ا على  كاملة  احلكم  م�صوؤولية 

لب�صع �صنوات.

10- نينوى وبابل..

ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه على املوؤرخ هو: 

هي  ما  اململكتن؟  اإنقاذ  مكان  باالإ كان  هل 

�صوريون  خطاء التي ارتكبت؟ ملاذا كره االآ االأ

التدمري  البع�س لدرجة  والبابليون بع�صهما 

الكامل للخ�صم؟

جتاه  ال�صلمية  �صلمن�رش  �صيا�صة  أثبتت  ا

بالد بابل فائدتها، عندما ا�صتطاع »�صم�صي 

هو  لكنه  اع��ت��داء.  ع��دم  ات��ف��اق  توقيع  اأدد« 

وقرر  حكمه،  نهاية  يف  االتفاق  خرق  نف�صه 

احتالل بالد بابل. 

عندما  تتاأمل  »�صمورامات«  كانت  أي�صاً  ا

حاولت  بابل.  ب��الد  اإىل  �صائراً  زوجها  ك��ان 

ل��ل��م��ل��ك  أم  وا ك���ح���اك���م���ة،  »�����ص����م����ورام����ات«، 

اأحداث  التدخل كو�صيط. لكن  أددن��رياري«  »ا

ال�صنوات الالحقة اأدت اإىل اإ�صقاط املبادرات 

أ���رش  »ا وق��د ح���اول  امل��ل��ك��ة.  ل��ه��ذه  ال�صجاعة 

بانيبال«، حت�صن  آ���ص��ور  »ا وك��ذل��ك  ح���دون«، 

ال��ب��اب��ل��ن ك��ان��وا ينتظرون  ل��ك��ن  ال��ع��الق��ات. 
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�صورين. الفر�صة للثاأر من االآ

وبابل  نينوى  التاريخية:  احلقيقة  لكن 

امل�صتحيل  م��ن  ك���ان  ل��ع��امل��ن  تقم�س  ه��م��ا 

قوى،  �صوريون هم االأ عليهما اأن يت�صاحلا. االآ

فهم  البابليون  اأما  ف�صل.  االأ هي  وجيو�صهم 

كل  يف  ابتكاراتهم  ب��ه��دوء  يعر�صون  دائ��م��اً 

جماالت الثقافة.

11- حكم �سمريامي�س..

مكان  �صمريامي�س   = �صمورامات  حكمت 

اجلي�س  أ���س  را على  وق�صت  القتيل.  زوجها 

�صوري، على التمرد البابلي. رمبا اأقنع هذا  االآ

�صوري.  الت�رشف ال�صديد وال�رشيع املجتمع االآ

ال����دول����ة، ثقتهم  ك���ب���ار رج�����االت  ف��م��ن��ح��ه��ا 

آ�صور«.  ا ودعمهم. مل ت�صّم نف�صها »ملكة بالد 

»الزوجة  امللك:  زوج��ة  لقب  ا�صتخدمت  بل 

امللكية ل�صم�صي اأدد، ملك اجلميع، ملك بالد 

آ�صور«. وهكذا روعيت التقاليد ب�صكل تام. اإن  ا

أة، تظهر بخا�صة يف حذرها  حكمة هذه املرا

الذي مار�صته يف ال�صلطة. اإن اأول عمل يقوم 

يت�صلم احلكم، كان  الذي  �صوري  االآ امللك  به 

تقلد من�صب )االبيونوم(. لكن �صمورامات مل 

ترتكب اخلطاأ، بل تركت ابنها ال�صغري ال�صن 

فاأمنت  /810ق.م/.  ال��ع��ام  يف  ذل��ك:  يفعل 

ب�صكل  �صوري  االآ العر�س  وراثة  ق�صية  بذلك 

ال�صلطة  ن��رياري«  »اأدد  ت�صلّم  عندما  نهائي. 

اأن  ممكناً  يعد  مل  ال��ر���ص��د،  �صن  بلوغه  بعد 

م احلامية له. و�صار  يبتعد عنه كثرياً ظل االأ

حّكام املقاطعات يذكرون دائماً يف كتاباتهم 

م واالبن �صوية. الر�صمية االأ

ال�صامي  املجال  اإىل  �صمورامات  تنتمي 

وباحتمال  ���ص��ل،  االأ آرام��ي��ة  ا كانت  ال��غ��رب��ي. 

كبري من �صورية. بداأت مبا�رشة باإعادة توزيع 

الكبرية.  املقاطعات  حّكام  وتعين  املنا�صب، 

آ�صور وكلخو. اإن ممار�صة ال�صلطة يف  وبينها ا

أي�صاً القيام بحمالت  آ�صور كانت تتطلب ا بالد ا

ع�صكرية، وهذا مل تتخل عنه �صمورامات. كما 

آثاراً عمرانية: اأعمال  ميكن لنا اأن نعزو لها ا

بنية يف كلخو، وبناء ق�رشين، وبناء  جتديد االأ

�صالح الديني. ومن  معبد نابو، كتعبري عن االإ

أنها خرقت التقاليد  ح�صن حظ �صمورامات ا

ا�صمها  فيه  نق�صت  ال���ذي  ن�صبها  ب��اإق��ام��ة 

لل�صلطة.  ت�صلمها  �رّشع  الذي  العظيم  ولقبها 

لقد كانت الوريثة ال�رشعية ل�صيا�صة �صلمن�رش 

الثالث.

12- اأدد نرياري البن..

يف  ب��ال��غ��اً  ن����رياري«  أدد  »ا أ���ص��ب��ح  ا عندما 

العام /806 ق.م/ اأعطته اأمه احلاكمة قيادة 

راديكالية  تغريات  مل حت��دث  م��راط��وري��ة.  االإ
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يف ال�صيا�صتن الداخلية اأو اخلارجية. وقام 

امللك ال�صاب يف العام /806 ق.م/ مبتابعة 

تظهر  ���ص��وري.  االآ أ���س اجلي�س  را زحفه على 

اأما  �صالفه.  الأ أنه كان خليفة مهماً  ا النتائج، 

فقد  الداخلية  ال��ب��الد  ب�صوؤون  يتعلق  فيما 

اأمه. ظهرت  اال�صتفادة من خرة  ا�صتمر يف 

االجت��اه��ات ال��الم��رك��زي��ة خ��الل حكم هذا 

ال��وح��دة  أ  م��ب��دا تفتت  وا���ص��ح:  ب�صكل  امل��ل��ك 

امللكي، على الطريق اإىل الالفدرالية.

ل��وال��ده  م�����ص��اٍو  أن���ه  ا ن����رياري«  أدد  »ا �صعر 

أدد« اخلام�س. ويعزو جناحاته كلها  »�صم�صي ا

لهة  االآ الرائعة. جند كل  آ�صور  ا اإىل م�صاعدة 

�صورية والبابلية. الرافدية، االآ

�صمايل  ف���اإن  اخل��ارج��ي��ة،  ال�صيا�صة  يف 

���ص��وري��ن.  االآ بيد  كانت  وغربها  آ���ص��ور  ا ب��الد 

من  أك��رث  ا الغربية  حمالته  يف  ناجحاً  وك��ان 

اأخ�صع مملكة دم�صق  »�صلمن�رش« فقد  جده 

ع�صكرياً  »اأدد نرياري« قائداً  كان  ال�صغرية. 

بارعاً. وت�صهد �صيا�صته جتاه بالد بابل على 

ن�صجه وحكمته.

أي�صاً عن قرارين اآخرين  يجب التحدث ا

ول: يوجد ا�صم امللك مرتبطاً  ددنرياري« االأ »الأ

م »�صمورامات«. وبالثاين: ي�صيف  مع ا�صم االأ

»اأدد نرياري« اإىل ا�صمه »�صم�صي اإلو« امل�صاوي 

له يف العمر، واملت�صادق معه. فمن هو؟

13- من هو �سم�سي اإلو..؟

ب������داأت م��ظ��اه��ر غ���ري م���ث���رية ل��الن��ت��ب��اه 

باالرت�صام خالل عهد »اأدد نرياري«، اأال وهي 

متزايداً  مهماً  املقاطعات دعماً  تلقي حّكام 

العام /745ق.م/ حدث  امللك. يف  قبل  من 

حاكم  ���ص��وري  االآ العر�س  على  جلب  انقالب 

الثالث.  بيال�رش  تبجالت  )كلخو(  مقاطعة 

ال��دول��ة.  وح���دة  على  �صيئة  نتائج  ل��ه  ك��ان��ت 

»�صم�صي  قبل  من  متاماً  ح��دث  ما  ه��ذا  اإن 

�صيطر  ال���ذي  ن����رياري«  »اأدد  �صديق  اإل����و«، 

على ال�صاحة ال�صيا�صية ملدة تزيد عن �صتن 

عاماً. يف عهد »�صلمن�رش الثالث« احلمالت 

الع�صكرية مل تعد تقاد من قبله �صخ�صياً. كان 

متوج.  غري  آ�صورياً  ا ملكاً  بحق  اإلو«  »�صم�صي 

من  ب��دالً  ال�صلطة  على  اال�صتيالء  عليه  كان 

حاكم )كلخو(.

أث����ار ه���ذا احل���دث االن��ت��ب��اه ب��ال��ت��اأك��ي��د.  ا

النبالء  اإىل طبقة  ينتمي  اإل��و«  »�صم�صي  كان 

أنه رمبا كان ابن اأحد رجاالت  أو ا �صورين، ا االآ

املمنوحة  ال��ث��ق��ة  لي�صت  ق���وي���اء.  االأ ال��دول��ة 

ومن  ���ص��م��ورام��ات  قبل  م��ن  اإل���و«  »ل�صم�صي 

قبل »اأدد نرياري« مفاجاأة. فقد كّر�س نف�صه 

خلدمة الدولة ملدة تزيد عن ال�صتن عاماً.
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هذه  يف  �صطع  ال��ذي  الوحيد  النجم  اإن 

بينما  اأدد«.  »�صم�صي  جن��م  ك���ان  ال�����ص��م��اء 

ومنفذاً  ثابتاً  هو  بقّي  يتغريون،  امللوك  كان 

احلقيقي،  ���ص��وري  االآ احلاكم  اإن��ه  لواجباته. 

ل��ك��ن��ه ي��ق��ب��ع يف ال���ظ���ل. وي���ر����ص���م ���ص��ورت��ه 

ال�صخ�صية بالتايل: �صم�صي اإلو، نائب القائد 

العام للجي�س، املنادي الكبري، مدير املعابد، 

بالد  يحكم  ال��ذي  ذلك  كثرية،  جيو�س  قائد 

خ��ات��ي وغ��وت��ي وك��ام��ل من���ر، ف���احت اجل��ب��ال 

الغربية، مدمر مناطقها، ذلك الذي اأخ�صع 

أورارتو، الذي هّجر �صعوبها،  بالد مو�صكي وا

�صالحية  االإ �صمورامات  اأفكار  اإن  ودمرها. 

وتابعها  الثالث«  ن��رياري  »اأدد  ابنها  تبناها 

»�صم�صي اإلو« بعد وفاته. لذلك، رمبا اأنقذت 

آ�صور. بالد ا

14- بالد اآ�سور.. بداية الزوال..

با�صتمرار،  ت�صل  كانت  التي  خبار  االأ اإن 

ورارتين باجتاه  والتي تتحدث عن تقدم االأ

امل��ل��ك��ة اليقظة  ال��غ��رب واجل���ن���وب، ج��ع��ل��ت 

انت�صار  اإن  يجري،  ما  اإىل  باهتمام  تن�صت 

أوراروت���و  ا ملك  على  العظيم  اإل��و«  »�صم�صي 

كان مهدى بالتاأكيد اإىل هذه امللكة وذكراها. 

القوية يف  �صخ�صيتها  أورارت���و  ا وج��دت بالد 

اأدد  »�صم�صي  معا�رش  »اإ�صبواين«  امللك  عهد 

من  ي�صتنتج  »�صمورامات«.  زوج  اخلام�س«، 

أورارت��و وج��دت نف�صها بذلك على  ا اأن  ذلك 

�صورية. مقربة خطرية من احلدود االآ

جم��رة  نف�صها  آ���ص��ور  ا راأت  ال��ب��داي��ة  يف 

أوارارت��و  ا على خو�س حرب دفاعية. وقفت 

منت�رشة  آ���ص��ور،  ا ب��الد  مع  العالقة  با�صتثناء 

التهديد  امليديون  �صكل  اجلبهات.  كل  على 

آ�صور. الثاين لبالد ا

الو�صع  هذا  �صوريون جتاه  االآ فعل  م��اذا 

هي  الوحيدة  الر�صمية  الوثيقة  اإن  احل��رج؟ 

�صوريون من خالله  معاهدة �صلمية. حاول االآ

باجتاه  ال��زاح��ف  أورارت�����وا  ا م��واج��ه��ة خطر 

�صورية.

آ�صور،  ا ال�صيا�صي حلاكمة بالد  اإن احللم 

اأ�صبح وهماً عر التطورات التي حدثت.

�سالح الديني لبالد اآ�سور.. 15- الإ

اإن احلاكمة »�صّمورامات« الزوجة امللكية، 

آ�صور. فكرت كيف ميكنها �صمان العر�س  لبالد ا

امللكي ل�صاللة »�صلمن�رش« للم�صتقبل القادم.

بتغيري حكم  تتغري  اأن  يجب  آ���ص��ور  ا ب��الد  اإن 

القوة اإىل حكم الفكر.

ه���ذا م���ا ه���دف اإل���ي���ه مت���ام���اً، اإ���ص��الح 

»�صمورامات«.  قادته  ال��ذي  الدينية  احلياة 

كلخو  يف  »ن��اب��و«  البابلي  ل��ه  االإ معابد  ببناء 
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امل�صاعدة يف  ذلك  من  الهدف  كان  ونينوى. 

والبابلين  �صورين  االآ بن  ما  الفجوة  عبور 

»�صمورامات«  وال�صعور. طمحت  التفكري  يف 

ك�صيا�صة اإىل اإ�صالح عام بن الدولتن، ال بل 

العمل على احتادهما. وقد اأدرك البابليون 

همية احلقيقية ل�صمورامات. فيما بعد االأ

الديني،  باإ�صالحها  �صمورامات  اأرادت 

ن�صاأت  ل��ه اجلديد. وهكذا  االإ اإدخ��ال عبادة 

يف  وكذلك  ونينوى،  كلخو  »ن��اب��و«يف  معابد 

آ�صور. العا�صمة املقد�صة ا

�صالح  مثلة على جناح االإ ت�صهد كل هذه االأ

أنها  الذي قامت به احلاكمة �صمورامات، اإال ا

مل تكن ت�صعى اإىل حتول ديني فقط، بل اإىل 

أي�صاً. اأدرك امللوك  حتول يف مفهوم امللكية ا

آ�صور  له ا �صوريون، اأن التتويج عن طريق االإ االآ

بهم  لالعرتاف  احتاجوا  فقد  كافياً.  يعد  مل 

من قبل بابل.

16- �سمريامي�س تغادر امل�رح..

»�صمورامات«.  وف��اة  عن  �صيئاً  نعرف  ال 

فظروف وفاتها يلفها الظالم. اإن ذلك تقليد 

أي�صاً  ا ثاريون  االآ يتو�صل  ومل  بالطبع.  آ�صوري  ا

تاأثريها  بقّي  ولكن  قرها.  عن  الك�صف  اإىل 

آ�صور كن�صب تذكاري.      الكبري يف بالد ا

¥µ
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قدميًا كانوا يبيعون الن�سيحة بجمل، وكان حكيم اليونان 

كرب، الذي كان ي�ستعد لغزو م�رص:  »اينايا�ض« يقول لال�سكندر الأ

ماذا بعد ذلك؟ فكان جواب ال�سكندر: �ساأغزو امل�رصق وبالد الهند، 

ف�ساأله احلكيم: وماذا بعد ذلك؟ فقال ال�سكندر: �ساأ�سرتيح، فرد 

ن؟! عليه احلكيم قائاًل: وملاذا ل ت�سرتيح منذ الآ

الن�سيحة بجمل!؟



الن�شيحة بجمل!؟

39� العــــــدد 546 اآذار    2009

ويف  الهند،  اإىل  وارحتتتل  حكيمه،  بكالم  ال�سكندر  يقتنع  مل  طبعًا 

اأن  دون  فمات،  بعو�سة  لدغته  ي�سرتيح،  بالده حتى  اإىل  عودته  طريق 

يتمتع بالراحة..

يدعى  �سخ�ض  عا�ض  القدمي،  بتاريخها  م�سهورة  عربية  مدينة  يف 

»هريودوت الطبل«، ا�ستطاع بف�سل اأ�ساليبه امللتوية، اأن ي�سل اإىل من�سب 

املدينة،  تاريخ  ر�سيف  لأ كتترب  الأ ال�سادن  واأ�سبح  التاريخ،  حمى  حامي 

تبواأه،  الذي  املن�سب  ف�رصب ع�سفورين بحجر واحد، من خالل هذا 

اإذ اأوهم اأ�سحاب النفوذ، باأنه الوحيد القادر على فهم وكتابة التاريخ، 

�رصار وك�سف مكنونات العلم واملعرفة.. كما  واأنه من ي�ستطيع قراءة الأ

خرين باأنه رغم بلوغه �سن التقاعد، هو الوحيد  ا�ستطاع اأن يوهم الآ

اآلف املخطوطات، التي و�سع يده عليها، واأقفل  القادر على حتقيق 

الباحثني  اأولئك  من  حد  لأ ي�سمح  ل  والنوافذ، حتى  بتتواب  الأ عليها 

ال�سباب، بالتطفل على من�سبه.. ومعرفة اأ�رصاره..

لقد ظل »هريودوت الطبل« يتحدث عن م�ساريعه �سنوات طويلة، ويف 

ذات الوقت ي�سكو من عدم وجود من ي�ساعده من ال�سباب.. الذين تخّلو 

عن اجلد والجتهاد..

❁    ❁    ❁

اأ�سهل، واأ�سعب  يف حوار مع ر�سام �سيني �سهري، كان ال�سوؤال: ما هو 

�سيء تر�سمه؟ فقال الر�سام: اإن اأ�سهل �سيء هو ر�سم العفاريت واجلن. 
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اأما اأ�سعب �سيء فهو القطط والكالب.

وعند ال�سوؤال عن �سبب ذلك، اأجاب الر�سام ال�سيني: اإن النا�ض عندما 

يف  واخلطاأ  ال�سح  يعرفون  فاإنهم  والكالب،  القطط  ر�سوم  ي�ساهدون 

نهم ي�ساهدونها اأمام اأعينهم يف كل حلظة، ولكن من �ساهد  اأ�سكالها، لأ

اجلن والعفاريت حتى يعرف الفرق؟!

❁    ❁    ❁

ابتكار  العطور، حتدث عن طريقة  جّتتتار  كبار  اأحتتد  يف مقابلة مع 

العطر اجلديد، فقال ي�سف خطوات ابتكار مثل هذا العطر: اإن اأهم 

ما نبتدئ به لبتكار عطر جديد، هو �سنع قارورة العطر، اأي اختيار 

وىل، نقوم بانتقاء ال�سم، اأي ا�سم  �سكل الزجاجة وبعد هذه اخلطوة الأ

عالنية له من عبارات وموا�سفات..  العطر اجلديد، وجتهيز احلملة الإ

مر يتم اختيار نوع العطر!! ويف نهاية الأ

❁    ❁    ❁

حباطات، ل يجدون حاًل  الإ يعانون من  الذين  النا�ض  كثريون من 

مل�ساكلهم �سوى اأن يتحدثوا مع اأنف�سهم، يلعنون، وي�رصخون، وي�سّبون 

حباط، وي�سعون كل احلق على »الطليان«. الزمن والإ

❁    ❁    ❁

يقول حكيم ال�سني »لوتزو«:

ن املغرور فقط هو الذي يح�ض  - كن وعاًء فارغًا ل ميتلئ اأبتتدًا، لأ

بالمتالء.
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- كن فا�ساًل مثل املاء، حيث ين�ساب للعطاء دون جهد.

بريق، هو الذي يجعله  - كن كاإبريق الفّخار، فالفراغ الذي داخل الإ

�ساحلًا لل�رصب.. ول تكن كال�سخرة التي ل ميكن اأن تت�رّصب اأية مياه.

❁    ❁    ❁

العمل  عامًا من  اأكرث من ثالثني  بعد  كتب  لأ القلم  اأم�سك  عندما 

ول وهلة.. دبي، اأح�ض باأنني اأكتب كمن مي�سك القلم لأ ال�سحفي والأ

دب،  الأ حرفة  تعاطى  باأنه  قالوا  حينما  فاأبدعوا،  و�سفوا  قدميًا 

والتعاطي ل يكون اإل اإدمان، وهل يكون اإدمان اأكرث من اإدمان ال�سحافة 

والكتابة يف عاملنا املعا�رص؟!!

❁    ❁    ❁

يكونوا  مل  عظم،  فيه  يوجد  ل  باأنه  الل�سان  النا�ض  و�سف  عندما 

ت�سبه  التي  اللحم،  من  ال�سغرية  القطعة  فهذه  التتواقتتع،  يتجاوزون 

الثعبان ال�سغري، جتدها يف حلظة �سيفًا بّتارًا يقطع، ويف حلظة اأخرى 

ي�سبح قطعة من ال�سكر!؟.
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